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ự án ADB/TA-8592: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam
được thực hiện từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2016. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dự
án là lập kế hoạch và thực hiện 6 nghiên cứu tình huống về định giá kinh tế các dịch vụ hệ sinh
thái ở một vài lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, du lịch và nước công nghiệp ở các tỉnh mục tiêu của dự
án như Lào Cai, Thừa Thiên Huế và Cà Mau. Nghiên cứu cũng đã đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm chi trả
DVMTR ở các lĩnh vực mục tiêu này.
Trong tập san này sẽ trình bày ba báo cáo nghiên cứu về định giá dịch vụ hệ sinh thái, bao gồm một báo
cáo về nước công nghiệp ở Lào Cai và hai báo cáo về du lịch tại Lào Cai và Thừa Thiên Huế.
Ba nghiên cứu này có cách tiếp cận dựa trên cùng nguyên tắc khoa học về kinh tế môi trường và được
thực hiện cùng thời điểm từ Quý III năm 2015 đến Quý I năm 2016. Tuy nhiên các kết quả và ý nghĩa khác
nhau về thiết kế và thực hiện thí điểm trong lĩnh vực mục tiêu.
Trong khi lĩnh vực nước công nghiệp có thể bắt đầu thực hiện thí điểm trôi trảy ở Lào Cai vào tháng
7/2016, tính đến tháng 12/2016 thiết kế đề xuất thí điểm trong lĩnh vực du lịch ở Lào Cai vẫn trong quá
trình tham vấn giữa các bên liên quan ở địa phương. Trong tâm nội dung tham vấn là làm thế nào để xác
định người sử dụng dịch vụ (người phải chi trả DVMTR) trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh.
Kết quả nghiên cứu về du lịch ở Thừa Thiên Huế vẫn đang trong quá trình thảo luận tính đến tháng
12/2016 để nâng cao giá trị kinh tế và thiết kế thí điểm bằng cách gộp nhiều vùng du lịch trong tỉnh để
Quỹ tỉnh có thể áp dụng chương tình chi trả DVMTR có mục tiêu rộng hơn và đạt nhiều doanh thu hơn.
Theo các trình bày trên, tôi hy vọng tập san này sẽ là tài liệu tài liệu học tập hữu ích đối với các nhà hoạch
định chính sách, các chuyên gia, tư vấn và các bên liên quan ở các cấp trong cả nước để biết được loại
hình định giá kinh tế nào nên được tiến hành khi thiết kế và thực hiện thí điểm chi trả DVMTR trong nước
công nghiệp và du lịch ở cấp tỉnh.
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BÁO CÁO TÓM TẮT
I.

Giới thiệu

Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt
Nam” (IPFES), tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), điều phối bởi
công ty Nippon Koei Consulting Company (Nippon Koei Co., Ltd.) và thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu
sinh thái và môi trường rừng (RIFEE), dưới sự giảm sát của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF).
Nghiên cứu này nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn cho UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cơ
chế chi trả DVMTR cho hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng.
II.

Mục tiêu, nội dung và các hoạt động nghiên cứu

2.1. Mục tiêu
Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với hoạt
động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai. Để thực hiện được mục tiêu
chung này, các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau:
(1)

Xác định được vai trò của DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai;

(2)

Xác định được đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phải chi trả DVMTR
tại tỉnh Lào Cai;

(3)

Xác định và đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR trong hoạt động sản xuất công
nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với thực tế tại tỉnh Lào Cai;

(4)

Đánh giá được sự đồng thuận giữa các bên liên quan;

(5)

Đề xuất được lộ trình triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước từ rừng phù hợp với điều kiện của tỉnh Lào Cai.

2.2. Nội dung
Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:
(1)

Nghiên cứu tình hình sản xuất công nghiệp và sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp tại Lào Cai;

(2)

Ước lượng giá trị của rừng (giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước) đối với sản xuất công nghiệp tại
Lào Cai và mức sẵn lòng chi trả cho giá trị của rừng;

(3)

Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai.
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(4)

Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất, và thảo luận một số nội dung về
cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.

2.3. Các hoạt động nghiên cứu
(1)

Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ
rừng tại Lào Cai;

(2)

Thực hiện khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin về các đối tượng liên quan, bao gồm các cơ
quan quản lý như Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế,…; 11 cơ sở
sản xuất công nghiệp có khai thác nước cho sản xuất; các đối tượng cung cấp dịch vụ môi trường
rừng như Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên và các hộ gia đình
nhận khoán bảo vệ rừng.

(3)

Thực hiện phân tích số liệu, nghiên cứu và đề xuất các phương án áp dụng chi trả DVMTR tại Lào Cai

(4)

Tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp nhằm tư vấn
cho Quỹ BVPTR Lào Cai xây dựng chính sách.

III.

Kết quả nghiên cứu

3.1. Sản xuất công nghiệp và sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp tại Lào Cai
Lào Cai là tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú, tạo
điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, tổng
số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 176 doanh nghiệp, trong đó
tập trung nhiều nhất trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản (chiếm khoảng 33,0%). Tổng giá trị
sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt khoảng 14.584 tỷ đồng, trong đó ngành khai thác và chế biến
khoáng sản đóng góp khoảng 3.746 tỷ đồng. Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai, đến
năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.706 tỷ đồng.
Cùng với sự phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công
nghiệp cũng có xu hướng tăng lên. Năm 2014, tổng lượng nước mặt phục vụ cho sản xuất công nghiệp là
khoảng 60,3 nghìn m3/ngày đêm, tương đương 74,31 triệu m3/năm. Theo báo cáo Quy hoạch tài nguyên
nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào
Cai, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2020 là 563,58 triệu m3, năm 2030 là
1.273,7 triệu m3.
Kết quả khảo sát đại diện của Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường, công ty Kinh doanh nước sạch
Lào Cai và các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước cho thấy nhu cầu về nước rất khác nhau giữa
các đơn vị. Nhu cầu này phụ thuộc vào loại sản phẩm, công nghệ sản xuất và cả mức độ sử dụng nước
tuần hoàn của các đơn vị. Đặc biệt, lượng nước thực tế khai thác (do các cơ sở hiện tự báo cáo cho ngành
thuế) thấp hơn đáng kể (chỉ khoảng 35%) so với lượng nước đăng ký khai thác, được Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Lào Cai cấp phép. Nguyên nhân chính ở đây là do các cơ sở không hoạt động hết công suất
thiết kế. Một số cơ sở tự đầu tư xây dựng hồ chứa tuần hoàn để tái sử dụng nước cho các hoạt động không
đòi hỏi nguồn nước có chất lượng cao.

2

3.2. Ước lượng giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai và mức sẵn lòng chi trả cho
giá trị của rừng
Sử dụng phương pháp Chi phí thay thế (substitute cost method), một phương pháp thường được các
chuyên gia thế giới sử dụng để ước lượng giá trị rừng đối với một hoạt động cụ thể, nghiên cứu đã tính
toán được giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai (giá trị điều tiết và duy trì nguồn
nước cho sản xuất công nghiệp) là 637,19 đồng/1m3 nước khai thác. Trong đó, giá trị thấp nhất là 52,88
đồng/1m3 và giá trị cao nhất là 1.831,1 đồng/1m3 nước khai thác.
GIÁ TRỊ CỦA RỪNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI LÀO CAI

Tiêu chí thống kê

Giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng
(đồng/m3)

Trung bình

637,19

Giá trị thấp nhất

52,88

Giá trị cao nhất

1.831,10

Trung vị

282,34

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) để đánh giá mức sẵn lòng chi
trả (Willingness To Pay - WTP) của các cơ sở sản xuất công nghiệp cho giá trị duy trì và điều tiết nước của
rừng, nghiên cứu đã tính toán được mức sẳn lòng chi trả trung bình là 29,57 đồng/1m3 nước khai thác.
Trong đó, giá trị thấp nhất là 10 đồng/1m3 và giá trị cao nhất là 50 đồng/1m3 nước khai thác.
MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO GIÁ TRỊ DUY TRÌ VÀ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA RỪNG

3.3.

Tiêu chí thống kê

Mức sẵn lòng chi trả
(đồng/m3)

Trung bình

29,57

Giá trị thấp nhất

10

Giá trị cao nhất

50

Trung vị

40

Cơ chế chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai

3.3.1. Căn cứ chi trả
Có hai căn cứ để tính tiền chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp:
•

Căn cứ 1: dựa trên lượng nước thực tế khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp (do các cơ sở tự
khai báo với ngành Thuế).
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Một số ưu, nhược điểm của căn cứ này:
-

Ưu điểm: Phương án này phản ánh được nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, đó là khai thác
bao nhiêu trả bấy nhiêu; kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đa số các cơ sở sản xuất công nghiệp
đồng thuận với căn cứ này.

-

Nhược điểm: Khó thu được số liệu chính xác nếu ý thức tuẩn thủ của các cơ sở sản xuất công nghiệp
không cao; cần sự phối hợp, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan thuế về tính chính xác của những thông
tin do các cơ sở sản xuất công nghiệp tự cung cấp.

•

Căn cứ 2: dựa vào lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp (do sở Tài
nguyên và Môi trường cấp phép và quản lý). Cuối kỳ, kết hợp với Sở Công Thương kiểm tra đối chiếu
với Công suất hoạt động thực tế/công suất thiết kế của các cơ sở và định mức kinh tế kỹ thuật của
các sản phẩm để điều chỉnh lượng nước phải chi trả tiền DVMTR của mỗi cơ sở.

Công thức cụ thể để xác định tổng chi trả của mỗi cơ sở như sau:
Chi trả trong kỳ bằng (=) Mức chi trả (đơn giá) (x) Lượng nước đăng ký khai thác (theo giấy phép khai thác
nước) (x) Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ
Trong đó,
Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ (=) Công suất hoạt động thực tế trong kỳ /Công suất thiết kế của các cơ sở
Tỷ lệ huy động công suất trong kỳdo Sở Công Thương cung cấp và việc này nên được thể chế hóa trong
Quy định.
Một số ưu, nhược điểm của căn cứ này:
-

Ưu điểm: Căn cứ này có cơ sở pháp lý rõ ràng, dễ quản lý; Với việc sử dụng hệ số điều chỉnh là Tỷ lệ huy
động công suất trong kỳ, các cơ sở thực chất chỉ chi trả trên lượng nước thực tế khai thác của mình,
như vậy dảm bảo nguyên tắc công bằng trong việc chi trả.

-

Nhược điểm: Chỉ hiệu quả khi có sự phối hợp tốt giữa ba bên gồm: Quỹ BVPTR Lào Cai, Sở Tài Nguyên
& Môi trường Lào Cai và Sở Công thương Lào Cai.

Dựa trên các kết quả phân tích, nhóm tư vấn đề xuất sử dụng căn cứ 2 để tính chi trả DVMTR trong kỳ của
các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai.
3.3.2. Mức chi trả
Như đã trình bày ở trên, kết quả ước lượng giá trị của rừng mang lại cho sản xuất công nghiệp là là 637,19
đồng/1m3 nước khai thác (thấp nhất là 52,88 đồng/1m3 và cao nhất là 1.831,1 đồng/1m3 nước khai thác).
Trong khi đó, mức sẵn lòng chi trả cho giá trị này là 29,57 đồng/1m3 nước khai thác (thấp nhất là 10
đồng/1m3 và cao nhất là 50 đồng/1m3 nước khai thác). Vì vậy, nghiên cứu đưa ra một số mức chi trả có
thể áp dụng: 637,19 đồng/1m3, 30 đồng/1m3, 35 đồng/1m3 và 50 đồng/1m3 nước khai thác. Tổng thu dự
kiến theo các mức chi trả được trình bày trong bảng dưới đây:
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CÁC MỨC CHI TRẢ VÀ TỔNG THU DỰ KIẾN

Mức chitrả
Phương
(đồng/1m3 nước
án
khai thác)

Tổng thu (triệu đồng)
Theo lượng nước thực tếkhai thác

Theo lượng nước đăng kýkhai
thác (có điều chỉnh)

1

637,19

5.525,32

15.565,92*

2

30,00

260,14

732,87*

3

35,00

303,5

855,02*

4

50,00

433,57

1.221,45*

Chú giải: * là tổng thu khi các cơ sở hoạt động đúng 100% công suất thiết kế (Tỷ lệ huy động công suất
trong kỳ bằng 1)
Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án, nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả 50 đồng/1m3 nước
khai thác. Đây là mức tương ứng với mức ước lượng thấp nhất của giá trị rừng mang lại và mức cao nhất
của mức sẵn lòng chi trả.
Tuy nhiên, do mức chi trả DVMTR đối với nước sạch hiện nay tương đối thấp là 40 đồng/1m3 nước sạch
thành phẩm (xem xét tăng lên 52 đồng/1m3 theo Dự thảo sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định
99/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ năm 2015), chưa nên áp dụng ngay mức 50 đồng/1m3 cho
nước công nghiệp. Nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả theo lộ trình sau:
-

Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai thác.

-

Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước công nghiệp
có thể tăng theo tỉ lệ bằng 1/1,13 (tương đương 88,5%)1 mức tăng tiền chi trả DVMTR của nước sạch.

3.3.3. Hình thức chi trả
Nghị định 99/2010/NĐ-CP đề cập tới 2 hình thức chi trả có thể thực hiện: chi trả trực tiếp giữa 2 bên cung
cấp và sử dụng dịch vụ hoặc chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR). Với việc
Quỹ BVPTR Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR trong lĩnh vực thủy điện
và sản xuất nước sạch, hình thức chi trả gián tiếp đã là tương đối phù hợp với tỉnh Lào Cai. Kết quả khảo
sát cho thấy hình thức chi trả này cũng nhận được sự đồng thuận cao từ các cơ sở sản xuất công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1  Tỉ lệ 1/1,13 được xác định dựa trên số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV nước sạch Lào Cai, với tỉ lệ 1,3 m3 nước thô để sản xuất ra 1m3
nước sạch.
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Cộng đồng

CSXS công nghiệp sử
dụngnước trực tiếp từ
nguồn nước

Quỹ BVPTR cấp tỉnh

Vườn quốc gia và khu bảo
tồn, ban quản lý

Hộ dân

HÌNH THỨC CHI TRẢ GIÁN TIẾP THÔNG QUA QUỸ BVPTR
Nguồn: Nhóm tư vấn, dựa trên nghiên cứu của Thủy và cộng sự (2013)
Về mục đích sử dụng tiền, theo Điều 8 của Nghị định 99 và ý kiến của đa số các cơ sở được khảo sát, tiền
DVMTR nên được chi trả trực tiếp cho các chủ rừng, điều này nên được tuân thủ. Nghiên cứu đã xác định
các lưu vực tiềm năng, để từ đó xác định chủ rừng được nhận chi trả tiền DVMR như sau:
CÁC LƯU VỰC TIỀM NĂNG ĐƯỢC NHẬN CHI TRẢ DVMTR TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG
NGHIỆP CÓ NƯỚC TRỰC TIẾP TỪ RỪNG TẠI TỈNH LÀO CAI
Tọa độ
Nguồn nước khai thác

Địa điểm

Y

1

Ngòi Phát

Xã Cốc Mỳ, H. Bát Xát

2502039

403059

2

Suối Ka Lau

Xã Hợp Thành

2474841

425607

Suối Nhù

Sơn Thủy

2448834

451376

2454484

448126

2452960

448689

3

6

X

4

Suối Bát ( Nậm Rịa)

Xã Hơp Thành

2475316

425537

5

Nậm Mu

Minh Lương

2433 185

428934

Nguồn nước khai thác

Địa điểm

Tọa độ
X

Y

6

Loong Tát

Võ Lao

2453773

446781

7

Ngòi Tháp

Bảo Hà

2453313

459092

8

Ngòi Đường

Thôn trang Tả Phời TP
Lao Cai

2477996

423563

9

Ngòi Đum

Đồng Tuyển

2470770

429319

10

Ngòi Bo

2485782

418904

11

Mạch lộ không tên

Sơn thủy

2447 921

450525

12

Mạch lộ không tên

Thôn Vàng xã Xuân
Giao

2472923

433920

13

Sông Hồng

Tân Sơn-Tân An, Văn
Bàn

2451151

460581

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tư vấn dựa trên báo cáo của Sở TNMT tỉnh Lào Cai (2015)
IV. Tóm tắt đề xuất
•

Đối tượng chi trả DVMTR là các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước từ rừng trên địa bản
tỉnh Lào Cai.

•

Căn cứ thu đề xuất: Dựa trên lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp, có
điều chỉnh của Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ. Việc Sở Công Thương có trách nghiệm cung cấp Tỷ
lệ huy động công suất trong kỳcủa các cơ sở sản xuất công nghiệp nên được thể chế hóa trong Quy
định.

•

Mức chi trả đề xuất nên áp dụng theo lộ trình:Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai
thác; Sau đó, khi mức chi trả DVMTR của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước
công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức tăng tiền chi trả của nước sạch.

•

Hình thức chi trả gián tiếp qua Quỹ BVPTR là phù hợp tại Lào Cai. Việc xác định chủ rừng để chi trả
có thể dựa theo cách xác định lưu vực nước của thủy điện.

•

Xem xét miễn, giảm tiền chi trả DVMTRvới các cơ sở mới thành lập hoặc gặp rủi ro về thiên tai.
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PHẦN MỞ ĐẦU

R

ừng có vai trò to lớn trong việc cung cấp các dịch vụ môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
và đời sống xã hội.Tuy nhiên sự suy giảm về diện tích và đặc biệt là chất lượng rừng đặt ra yêu cầu
phải có biện pháp bảo vệ để duy trì các dịch vụ môi trường. Trong bối cảnh đó, ngày 24/9/2010,
Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Sau bốn năm tổ chức triển khai, chính sách chi trả DVMTR đã và đang được coi là một chủ trương, chính
sách xã hội hóa nghề rừng đúng đắn, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt việc hoạch bảo vệ và phát triển
rừng, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Chính sách này đã bước
đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội về vai trò to lớn của rừng, đồng thời nâng cao
trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng. Tính đến nay đã có 37 tỉnh trên cả nước
thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, huy động nguồn thu DVMTR của cả nước đạt hơn 3.589 tỷ
đồng, góp phần quản lý bảo vệ cho trên 4 triệu ha rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
Lào Cai là một trong số các tỉnh đi đầu trong công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Tổng số tiền
DVMTR thu được trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập đến nay đạt 90 tỷ đồng(Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai, 2014).
Các đối tượng đã tham gia ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm 23
đơn vị thủy điện, 01 đơn vị nước sạch, 23 đơn vị du lịch. Để thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP, các đối
tượng phải chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh cần được tiếp tục nghiên cứu và đề xuất.Căn cứ Khoản 3, Điều
7, đối tượng phải chi trả tiền DVMTR bao gồm các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp
từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 khu công nghiệp và 01 Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải, thu hút
102 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 23.650 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 140 dự án sản xuất công nghiệp
đi vào hoạt động sản xuất ổn định. Trong đó, lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản có 13 dự án, hóa
chất phân bón là 9 dự án, luyện kim 2 dự án, sản xuất thủy điện có 32 dự án, lĩnh vực khác là 84 dự án.
Tổng số đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nước là 29 dự án, lượng nước đăng ký sử dụng năm 2015
là: 15.619.445 m3/năm. Việc áp dụng chi trả DVTMTR đối với đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước trực tiếp từ rừng sẽ góp phần thực hiện Nghị Định 99/2010/NĐ-CP đồng thời duy trì nguồn
nước ổn định cung cấp cho sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai.
Năm 2013, Quỹ BVPTR Lào Cai đã đề xuất lên UBND tỉnh văn bản quy định tạm thời mức thu tiền DVMTR
đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, với
mức thu là 300đ/m3/ngày đêm theo giấy cấp phép khai thác sử dụng nước do UBND tỉnh phê duyệt. Tuy
nhiên, do chưa có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tế,quy định tạm thời này chưa được phê duyệt để đưa
vào áp dụng.
Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt
Nam” (IPFES), nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn cho UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cơ chế
chi trả DVMTR cho hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng.
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MỤC TIÊU, NỘI DUNG
VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2

2.1. Mục tiêu
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động
sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai. Để thực hiện được mục tiêu
chung, các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau:
(1)

Xác định được vai trò của DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai;

(2)

Xác định được đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phải chi trả DVMTR
tại tỉnh Lào Cai;

(3)

Xác định và đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR trong hoạt động sản xuất công
nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với thực tế tại tỉnh Lào Cai;

(4)

Đánh giá được sự đồng thuận giữa các bên liên quan;

(5)

Đề xuất được lộ trình triển khaichi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước từ rừng phù hợp với điều kiện của tỉnh Lào Cai.

2.2. Nội dung
Để đạt được các mục tiêu trên, nghiên cứu này tập trung vào các nội dung sau:
(1)

Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ
rừng tại Lào Cai;

(2)

Thu thập và phân tích các kinh nghiệm thực thi chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp có sử
dụng nước từ rừng trong nước và quốc tế;

(3)

Xác định đối tượng sản xuất công nghiệp có thể áp dụng thực thi chi trả DVMTR tại Lào Cai;

(4)

Xác định mức thu và phương thức thu phù hợp với thực tế tại Lào Cai;

(5)

Đề xuất và phân tích ưu nhược điểm của các phương án thực thi Chính sách chi trả DVMTR đối với
hoạt động sản xuất công nghiệp tại Lào Cai;

(6)

Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất;

(7)

Đề xuất một số nội dung về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của
các bên liên quan;

(8)

Đánh giá sự đồng thuận của các bên liên quan;

(9)

Đề xuất lộ trình triển khai thu tiền DVMTR phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lào
Cai.
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2.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi của nghiên cứu này là các hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng trên địa bàn
toàn tỉnh Lào Cai.

HÌNH 1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH LÀO CAI
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (2015) http://laocai.gov.vn/
Như vậy, nghiên cứu này không giới hạn phạm vi trong một khu vực nào của tỉnh, mà được thực hiện trên
toàn tỉnh, bao gồm thành phố Lào Cai và 8 huyện là Sa Pa, Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Văn Bàn,
Mường Khương, Bắc Hà.
Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng của nghiên cứu này là các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có sử dụng nước
từ rừngcho hoạt động sản xuất nhưng chưa tham gia chi trả DVMTR cho lượng nước này.Thực tế, nước
cho sản xuất công nghiệp tại Lào Cai có hai nguồn: (i) nước cung cấp từ nhà máy nước của Công ty TNHH
MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai và (ii) nước do các đơn vị sản xuất công nghiệp tự khai thác từ sông,
suối. Trong đó, nguồn (i) đã có chi trả DVMTR với mức là 40đồng/1m3, qua công ty nước sạch. Nghiên cứu
này chỉ tập trung vào các các cơ sở có sử dụng nước thuộc nguồn (ii) đó các công ty sản xuất công nghiệp
tự khai thác và chưa có chi trả DVMTR.
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Theo báo cáo mới nhất của Sở TN&MT tỉnh Lào Caingày 30 tháng 3 năm 2016, hiện nay có 17 cơ sở sản
xuất công nghiệp có giấy phép tự khai thác nước trên địa bàn Tỉnh. Trong đó có 01 cơ sở khai thác thêm
cả nước ngầm. Trong nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu được tập chung cho các cơ sở khai thác nước
mặt.
Về bên nhận chi trả, nghiên cứu cũng đã khảo sát các đối tượng cung cấp DVMTR như cộng đồng trực tiếp
tham gia bảo vệ rừng tại thành phố Lào Cai, Huyện Bát Xát và Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, nhằm đề xuất
các phương án sử dụng tiền chi trả DVMTR phù hợp với tình hình địa phương. Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng
làm việc với Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai để thu thập các thông tin
về lưu vực của các nguồn nước khai thác.
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3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thu thập và tổng hợp tài liệu thứ cấp
Trong quá trình khảo sát, nhóm tư vấn đã thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến thực trạng và
quy hoạchsản xuất công nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng
tại Lào Cai từ: Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào
Cai, Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế Tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Kinh
doanh nước sạch Lào Cai,...
Cùng với các thông tin thực tế tại Lào Cai, nhóm tư vấn đã tổng hợp các kinh nghiệm, mô hìnhvề chi trả
DVMTR trong công nghiệp đã áp dụng trên thế giới và các kết quả nghiên cứu về vai trò của rừng trong
việc cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp. Các thông tin này được thu thập qua nhiều kênh khác
nhau nhưtừ thư viện, báo cáo, bài báo, tạp chí chuyên ngành, văn bản pháp luật... và từ các chuyên gia có
kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
3.2. Tham vấn về cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động công nghiệp sử dụng nguồn nước từ rừng
tại tỉnh Lào Cai
Nhóm tư vấn đã tổ chức hội thảo tham vấn “Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt
động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai” vào ngày 28/07/2015 tại tỉnh Lào
Cai.Thành phần tham gia hội thảo gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Lào Cai, 6 công ty sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng, bao
gồm: Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty mỏ
tuyển đồng Sin Quyền, Công ty cổ phần DAP số 2, Nhà máy tuyển Apatit Lào Cai, Xí nghiệp phân bón và
hóa chất NPK Lào Cai.
Thông qua Hội thảo tham vấn, các thông tin thu thập được bao gồm thông tin cơ bản về tình hình sản
xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai; thảo luận quan điểm về việc
áp dụng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng
tại tỉnh Lào Cai; cơ sở và cách thức tính toán chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử
dụng nguồn nước từ rừng.
Tại hội thảo tham vấn, đa số các cơ sở kinh doanh công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai
đều nhất trí với việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, tuy nhiên cần có một mức thu hợp
lý và phù hợp với từng đối tượng thu cụ thể. Có nhiều ý kiến đề xuất về mức thu khác nhau. Một số ý
kiến đề xuất nên thu theo phần trăm doanh thu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhiệp trong các thủ
tục hành chính. Để đảm bảo tính công bằng, một số ý kiến khác đề xuất nên thu theo lưu lượng nước sử
dụng (m3) của từng doanh nghiệp vì theo đặc trưng của từng loại hình sản xuất thì lượng nước sử dụng
sẽ là khác nhau.
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Từ những ý kiến của các đại biểu trong hội thảo, nhóm tư vấn đã từng bước xây dựng hướng nghiên cứu
phù hợp, đi sâu vào điều tra, khảo sát thực tế nhằm đưa ra được căn cứ cũng như mức thu hợp lý tạo được
sự đồng thuận cao nhất giữa các bên liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lào Cai.
3.3. Điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai
Khái niệm ban đầu của chi trả DVMTR là dựa trên giao dịch tự nguyện giữa người cung cấp dịch vụ và
người hưởng dịch vụ. Mặc dù cơ chế chi trả DVMTR tại Việt Nam có sự khác biệt với khái niệm ban đầu đó,
khi nó được thiết lập bởi Chính phủ. Tuy nhiên, việc giúp cho các bên tham gia hiểu được những lợi ích
mình thu được, từ đó đi tới sự đồng thuận vẫn rất cần thiết. Nghiên cứu này đã sử dụng hình thức phỏng
vấn, với các phương pháp chi phí thay thế và đánh giá ngẫu nhiên để thu thập và phân tích thông tin.
Để xác định mức chi trả phù hợp đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng, nghiên
cứu đã tiếp cận từ hai phía: (i) giá trị của rừng trong việc điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công
nghiệp và (ii) mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp để duy trì nguồn nước này.
•

Ước lượng giá trị của rừng trong việc điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp

Để ước lượng giá trị cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp từ rừng, nhóm tư vấn sử dụng các phương
pháp dựa trên chi phí, cụ thể như sau:
Phương pháp chi phí thay thế (Substitute cost method): Phương pháp này dựa trên giả thuyết rằng nếu
không có rừng thì nguồn nước sẽ suy giảm và các cơ sở sản xuất sẽ phải chịu thêm các chi phí để thay thế
nguồn nước đó, nhằm duy trì sản xuất như cũ. Các chi phí này bao gồm: chi phí đường ống, chi phí mua
nước thay thế (nước thô và nước sạch) từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai, chi phí góp
vốn với công ty nước sạch,…Như vậy, giá trị của chức năng điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng ít
nhất phải bằng với các chi phí đó (Barbier và cộng sự, 1997). Nói cách khác, tổng các chi phí phát sinh để
bù đặp nguồn nước sẽ được dùng để ước lượng giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước ổn định của rừng.
•

Ước lượng mức sẵn lòng chi trả (WTP) của các cơ sở sản xuất công nghiệp cho dịch vụ cung cấp và điều
tiết nước của rừng

Xác định được giá trị rừng mang lại cho các cơ sở sản xuất công nghiệp không có nghĩa là có thể đề xuất
mức thu tiền DVMTR bằng đúng với giá trị đó. Để chính sách có tính khả thi, mức thu còn cần phù hợp với
mức sẵn lòng chi trả (Willingness To Pay - WTP) của các cơ sở. Để xác định mức WTP này, nghiên cứu sẽ
thực hiện điều traphỏng vấn toàn bộ các cơ sở thuộc nhóm (ii) như đã nêu trong mục 2.3, với các phương
pháp phân tích sau:
Phân tích mô tả (Descrivitve data analysis): Phần mềm STATA (phiên bản 12) sẽ được sử dụng để phân tích
các thông tin, đặc điểm của đối tượng phỏng vấn như sản lượng sản xuất, các vấn đề sử dụng nước và cả
mức sẵn lòng chi trả. Các thông tin được trình bày dưới dạng biểu đồ, trực quan và dễ hiểu.
Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM):Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên thường
được sử dụng để lượng giá các giá trị sinh thái không có giá trên thị trường (như giá trị cảnh quan, môi
trường, sinh thái,…). Phương pháp này dựa trên việc hỏi trực tiếp người được phỏng vấn về mức sẵn lòng
chi trả của họ cho các giá trị môi trường khi đưa ra một kịch bản giả định về những thay đổi về giá trị môi
trường đó. Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, nghiên cứu này đã đưa ra câu hỏi trực tiếp về mức
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sẵn lòng chi trả của cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm duy trì giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước mà
họ đang được hưởng.
3.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát
Để phục vụ cho việc thiết kế phiếu khảo sát chính xác, nhóm tư vấn đã thực hiện phỏng vấn thí điểm
trong đợt khảo sát thực địa từ ngày 27-30/07/2015. Từ các thông tin thu thập được, nhóm tư vấn đã thiết
kế phiếu khảo sát với các nội dung được trình bày trong Phụ lục 1, với cấu trúc 4 phần như sau:
Phần A: Thông tin chungvề người được phỏng vấn, vị trí công tác
Phần B: Thông tin về cơ sở sản xuất công nghiệp, phần này bao gồm các thông tinvề thời gian thành lập
của công ty, sản phẩm kinh doanh chủ yếu, doanh thu, những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh,…
Phần C: Thông tin về vấn đề sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp. Phần này cung cấp các thông tin
về khối lượng nước mà công ty sử dụng, cách thức sử dụng nước, các vấn đề gặp phải khi khai thác nước
cho sản xuất
Phần D: Ý kiến của cơ sở về chính sách chi trả DVMTR. Phần này cung cấp các thông tin về nhận thức của
doanh nghiệp về chính sách chi trả DVMTR, mức bằng lòng chi trả cho việc sử dụng nước cho hoạt động
sản xuất của cơ sở, căn cứ tính toán mức chi trả, các mong muốn của cơ sở đối với hoạt động thực thi
chính sách chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp trên thực tiễn.
Việc phỏng vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai
được thực hiện từ ngày 11-18/10/2015.
3.3.2. Xác định mẫu
Nghiên cứu dự kiến khảo sát toàn bộ 15 cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước mặt tại Lào Cai. Tuy
nhiên, trong thời gian phỏng vấn, một số cơ sở tạm thời đóng cửa hoặc đang trong thời gian tái cơ cấu
nên các phỏng vấn viên không thể tiếp cận được. Vì vậy, chỉ có tổng số 11 cơ sở sản xuất được phỏng vấn
trực tiếp, bao gồm: Công ty cổ phần vàng Lào Cai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Công ty TNHH
cao lanh Fenpat Lào Cai, Công ty TNHH MTV chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng, Công ty mỏ tuyển
đồng Sin Quyền Lào Cai, Công ty cổ phần KS3-Vinico, Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung,
Công ty TNHH nhà nước MTV Apatit Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thịnh Phú, Công ty Cổ phần khoáng
sản Đức Long, Công ty TNHH xây dựng Lan Anh.
3.3.3. Phân tích số liệu
Phương pháp chi phí thay thế đã được sử dụng kết hợp với phương pháp phân tích mô tả và đánh giá
ngẫu nhiên để cho ra những kết quả ước lượng tốt nhất về giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng
đối với sản xuất công nghiệp và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp.
3.4. Nghiên cứu về bên cung ứng DVMTR
Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai, đối tượng cung
ứng DVMTR là các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Các
đối tượng này có thể bao gồm: Vườn quốc gia Hoàng Liên, các chủ rừng là các cộng đồng, hộ gia đình…
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Để xác định đối tượng cung cấp DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước
trực tiếp từ rừng, nhóm tư vấnđã tiến hành xác định các con suối tương ứng với các lưu vực cung cấp nước
cho hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai. Các thông tin cần thu thập bao gồm: (i) số lượng và
tên của các con suối cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, (ii) vị trí và các lưu vực (nếu có thể) (iii) các
tổ chức, cộng đồng, cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên các lưu vực
tương ứng. Các thông tin này đã được xác định thông qua làm việc với Sở NN&PTNT, chi cục lâm nghiệp
và chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai và một số đối tượng nhận chi trả tiềm năng như: một số hộ gia đình, cộng
đồng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng tại thành phố Lào Cai, Huyện Bát Xát và Vườn Quốc Gia Hoàng Liên.
Việc xác định cụ thể đối tượng sẽ nhận chi trả gồm những chủ rừng nào thuộc các lưu vực trên đòi hỏi
một nghiên cứu chi tiết, chuyên sâu, tiếp nối các kết quả của nghiên cứu này.

Đoàn công tác khảo sát phân xưởng sản xuất Nhà máy
Tuyển Apatit Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng
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4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tổng quan hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
4.1.1. Hiện trạng sản xuất công nghiệp và sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Lào Cai là tỉnh biên giới miền núi, có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có
khoảng 130 mỏ, điểm mỏ với trên 30 loại khoáng sản khác nhau. Đặc biệt có nhiều khoáng sản có quy
mô lớn, có giá trị công nghiệp như: apatít- trữ lượng trên 2 tỷ tấn; sắt - tổng trữ lượng trên 140 triệu tấn
(mỏ sắt Quý Xa có trữ lượng 112 triệu tấn); đồng - tổng trữ lượng trên 1 triệu tấn đồng kim loại; grafit - trữ
lượng 25,5 triệu tấn; môlipden - trữ lượng 28.000 tấn. Ngoài ra còn nhiều loại khoáng sản như cao lanh,
fenspat, thạch anh, đôlômit, chì, kẽm, vàng, đều có khả năng khai thác, chế biến phục vụ nhu cầu trong
nước và xuất khẩu. Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản là cơ sở cho phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, hiện tỉnh có trên 6.238 cơ sở sản xuất công nghiệp và
tiểu thủ công nghiệp. Tổng số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 176
doanh nghiệp, trong đó tập trung nhiều nhất trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản (chiếm
khoảng 33,0%).
Đến nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thu hút được 185 dự án đăng ký đầu tư
với tổng số vốn đăng ký 23.650 tỷ đồng (chiếm 42% số dự án toàn tỉnh) và tạo việc làm cho trên 5.700
lao động. Trong đó, 102 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất; 38 dự án đang xây dựng; 24 dự án đã có giấy
chứng nhận đầu tư (chưa triển khai xây dựng) và 21 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận
đầu tư.
Trên địa bàn Lào Cai hiện đã quy hoạch khoảng 1.360 ha đất công nghiệp tập trung, bao gồm 02 khu
công nghiệp với tổng diện tích là 1.200 ha và 13 khu công nghiệp với tổng quy mô sử dụng đất là 161,81
ha.
Theo giá so sánh năm 2010, ước giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2015, đạt khoảng 14.584 tỷ
đồng, tăng 18,2%/năm trong giai đoạn 2011-2015.
Ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản luôn là một trong hai ngành (cùng với hóa chất,
phân bón) có giá trị sản xuất cao nhất trong cơ cấu các ngành công nghiệp của tỉnh Lào Cai. Trong giai
đoạn 2011-2015, chế biến khoáng sản và hóa chất, phân bón là hai nhóm ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu
trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh (duy trì chiếm trên 60%). Các hoạt động thăm dò, khai thác và chế
biến khoáng sản trên địa bàn đã và đang tiếp tục góp phần phát triển một số ngành công nghiệp của
tỉnh trong các giai đoạn phát triển.
Các doanh nghiệp chế biến khoáng sản đáng chú ý và có đóng góp cao cho giá trị công nghiệp của
ngành bao gồm: Nhà máy tuyển quặng Apatit (Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) công suất 900.000
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tấn/năm; nhà máy luyện đồng (Công ty luyện đồng Lào Cai) công suất 10.500 tấn/năm và 327 kg vàng/
năm…; xưởng gia công quặng apatit, đá quăczit (Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai) công suất
35.000 tấn/năm.
Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai thác và chế biến khoáng sản của tỉnh đạt khoảng
3.210 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 0,4%/năm trong giai đoạn 2011-2013 và
thấp hơn nhiều so với tăng trưởng chung của ngành công nghiệp toàn tỉnh. Ước năm 2015, giá trị sản
xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng 3.764 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 3,2%/năm trong giai
đoạn 2011-2015. Trong giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng của ngành có xu hướng giảm dần, từ 50,8% năm
2010, giảm còn 33,7% năm 2013 và đến năm 2015 ngành còn chiếm khoảng 25,8% trong tổng giá trị sản
xuất công nghiệp toàn tỉnh.
Theo thống kê tình hình cấp, gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lào
Cai có tổng cộng 29 công trình khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho sản xuất công nghiệp với tổng
công suất khoảng 60,3 nghìn m3/ngày đêm, tương đương 74,31 triệu m3/năm. Tổng hợp hiện trạng khai
thác nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:
BẢNG 1: HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CẤP NƯƠC
CHO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
TT

Lưu vực

Số công trình

Lưu lượng khai thác
(nghìn m3/ngày đêm)

1

Suối Sin Quyền và phụ cận

1

0,240

2

Nậm Thi và phụ cận

2

10,015

3

Ngòi Bo và phụ cận

6

0,838

4

Suối Nhù và phụ cận

2

9,573

5

Tiểu vùng ven sông Hồng

5

19,274

6

Thượng lưu sông Chảy

7

9,124

7

Trung lưu sông Chảy

6

11,266

Tổng

29

60,330

Nguồn: Thống kê tình hình cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước mặt trên địa bàn tỉnh (Sở TN&MT tỉnh Lào
Cai, 2014)
4.1.2. Định hướng và quy hoạch phát triển công nghiệp và nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công
nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế
của tỉnh phấn đấu đạt khoảng 10,7%/năm. Trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng dự kiến phấn đấu
tăng trưởng khoảng 12,0%/năm. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp so với giá năm
2010 đạt 18.706 tỷ đồng. Đến năm 2025, giá trị này đạt 29.767 tỷ đồng.
Đối với các khu công nghiệp ở khu vực thành phố, đô thị và thị trấn cần ổn định diện tích đã quy hoạch,
hạn chế mở rộng do quỹ đất phát triển đô thị còn ít và vấn đề giải phóng mặt bằng, đảm bảo môi trường
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trong hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh tiếp tục định hướng mở rộng các cụm công nghiệp. Diện
tích quy hoạch các cụm công nghiệp đến năm 2020 là 746 ha, tăng hơn 3 lần so với diện tích cụm công
nghiệp năm 2015.
Trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự kiến một số dự án ngành công nghiệp sẽ được
đầu tư, phục hồi và phát triển, tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp hóa chất, phân bón; khai thác
và chế biến khoáng sản; sản xuất kim loại và cơ khí...tiếp tục có mức tăng trưởng cao và ổn định, tiếp tục
chiếm vị trí đáng kể trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020 và sau năm 2020.
Nhóm ngành đang chiếm tỷ trọng cao trong công nghiệp của tỉnh là công nghiệp khai thác và chế biến
khoáng sản, trong các giai đoạn tới mặc dù vẫn có mức tăng trưởng tốt, nhưng sẽ có xu hướng giảm dần
về tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp tỉnh.
BẢNG 2: NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC CHO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
ĐẾN NĂM 2015, 2020 VÀ 2030
Đơn vị: Triệu m3/năm
TT

Lưu vực

2015

2020

2030

1

Suối Sin Quyền và phụ cận

19,76

57,14

165,31

2

Ngòi Đum và phụ cận

13,43

27,74

60,17

3

Nậm Thi và phụ cận

21,30

53,96

137,90

4

Ngòi Bo và phụ cận

68,34

234,53

271,77

5

Suối Nhù và phụ cận

56,36

114,76

237,20

6

Tiểu vùng ven sông Hồng

45,75

104,24

243,96

7

Thượng lưu sông Chảy

27,26

59,75

133,33

8

Trung lưu sông Chảy

5,45

11,46

24,06

563,58

1.273,7

Tổng

257,67

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tình Lảo Cai, 2014
Với yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất tại tỉnh Lào Cai ngày
càng tăng cao. Theo Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến
2030 của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, tổng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp
của tỉnh năm 2020 là 563,58 triệu m3, gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Đến năm 2030, tổng nhu cầu sử dụng
nước cho sản xuất công nghiệp là 1.273,7 triệu m3, gấp đến gần 5 lần so với nhu cầu sử dụng nước năm
2015. Chi tiết về nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp trong tương lai được thể hiện ở Bảng 2.
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4.2. Kết quả điều tra khảo sát hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai
4.2.1. Thông tin chung về người được phỏng vấn
Hầu hết các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện trực tiếp và có sự tham gia của đại diện ban giám đốc
và trưởng phòng kỹ thuật, phòng kế toán của các cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng bộ
của thông tin và tính đại diện khi trả lời các câu hỏi liên quan tới mức sẵn lòng chi trả. Những người trả
lời phỏng vấn đều có trình độ học vấn từ cấp 3 (trung học phổ thông) trở lên và có nhiều năm làm việc
trong ngành sản xuất công nghiệp.Những thông tin còn thiếu trong quá trình phỏng vấn đã được người
phỏng vấn thu thập bổ xung qua email và điện thoại.
Ngoài việc lấy thông tin từ phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu còn thu thập một số báo cáo về tình hình kinh
doanh và sử dụng nước của các cơ sở.
a.

Thông tin chung về các cơ sở sản xuất công nghiệp trong mẫu điều tra

Có tổng cộng 11 cơ sở công nghiệpđã tham gia phỏng vấn và cung cấp thông tin cho nghiên cứu. Trong
đó có 06 cơ sở tuyển quặng sắt và đồng, 01 cơ sở tuyển và làm giàu Apatit (gồm 12 công ty thành viên)
đồng thời sản xuất cao lanh, phốt pho và vật liệu xây dựng, 01 cơ sở tuyển vàng, 01 cơ sở sản xuất cao
lanh, 01 cơ sở sản xuất giấy và 01 cơ sở sản xuất tinh bột sắn. Thông tin chi tiết về các cơ sở được phỏng
vấn được thể hiện ở Phụ lục 1.Một số đặc điểm chung về các cơ sở tham gia khảo sát được tóm tắt trong
bảng dưới đây:
BẢNG 3: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT

Số năm hoạt động

Sản lượng trung bình
năm 2014
(tấn/năm)

Doanh thu năm 2014
(triệu đồng/năm)

Số quan sát

11

11

11

Trung bình

13,09

337.854,55

863.860,09

Sai số tiêu chuẩn

5,06

240.125,70

464.447,63

Giá trị thấp nhất

1

1.400

300

Giá trị cao nhất

60

2.700.000

4.000.000

Giá trị thường gặp

9

72.500

84.161

Tiêu chí thống kê

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Kết quả khảo sát cho thấy đa số các cơ sở sản xuất công nghiệp đã có nhiều năm hoạt động tại Lào Cai. Cá
biệt có Công ty TNHHNNMTV Apatit Việt Nam đã hoạt động được 60 năm với 12 đơn vị thành viên. Trong
khi đó, do đặc điểm đòi hỏi cơ sở hạ tầng lớn của các ngành sản xuất công nghiệp, một số công ty đã thành
lập được một số năm năm (5-7 năm) nhưng mới kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản vàbắt đầu có doanh
thu vào năm 2014. Điều này dẫn tới thời gian hoạt động sản xuất của các công ty này ngắn, nhưng thực tế
họ đã có mặt trên địa bàn tỉnh từ khá lâu, và cũng đã có một số hoạt động khai thác nước từ 5-7 năm trước.

19

Sản lượng sản xuất công nghiệp nhìn chung tương đối lớn, từ 1.400 tấn/năm tới 2.700 nghìn tấn/năm.
Tuy nhiên, do sản phẩm khác nhau nên số liệu về sản lượng chỉ cho thấy phần nào quy mô chung của
hoạt động sản xuất công nghiệp mà không có ý nghĩa so sánh giữa các cơ sở với nhau. Trên Bảng 3, chỉ
tiêu thống kê về sai số tiêu chuẩn tương đối lớn (464.447,63) càng khẳng định thêm cho nhận định này.
Về doanh thu, 7 cơ sở (trên tổng số 11 cơ sở được điều tra) báo cáo doanh thu giảm trong năm 2014. Các
nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này là giá quặng thành phẩm giảm mạnh trên thị trường và áp lực
cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Trong thời gian tiến hành khảo sát thực địa cho nghiên cứu này,
đã có một số cơ sở đóng cửa tạm thời hoặc đang trong quá trình sát nhập với các cơ sở khác để giảm chi
phí. Đây là lý do chính khiến nhóm tư vấn không thể tiếp cận lấy thông tin của tất cả các cơ sở sản xuất
công nghiệp có khai thác nước tại Lào Cai. Với các cơ sở đang hoạt động, kết quả thống kê trên Bảng
3cho thấy doanh thu của các đơn vị này là tương đối khác biệt, trải trong khoảng rộng từ 300 triệu/năm
đến 4.000 tỉ đồng/năm.
Về lợi nhuận, kết quả điều tra cho thấy trong năm 2014, 54,5% các cơ sở được phỏng vấn kinh doanhlỗ.
Đa phần trong số đó là các cơ sở tư nhân, có quy mô nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng và
tuyển đơn giản chứ không có nhiều sản phẩm đầu ra, do đó bị sự chi phối mạnh của giá thị trường. Quặng
của các cơ sở này sau khi khai thác thường phải bán lại cho các công ty lớn để tiếp tục tuyển ra nhiều loại
sản phẩm quặng phức tạp hơn. Với thực tế này, con số lợi nhuận của các cơ sở sản xuất công nghiệp có
sự biến động nhiều, khó thống kê để làm cơ sở cho chi trả DVMTR.
b.

Thông tin về tình hình khai thác và sử dụng nước của các cơ sở

Như đã đề cập ở trên, đối tượng của nghiên cứu này là các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước.
Đây là những đối tượng tiềm năng phải thực hiện chi trả DVMTR, vì cho tới nay, lượng nước tự khai thác
thêm của họ chưa thực hiện chi trả DVMTR.
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BẢNG 4: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC
CỦA CÁC CƠ SỞ TRONG NĂM 2014
Tổng lượng nước khai
thác thực tế năm 2014
(m3/ngày đêm)

Tổng lượng nước khai
thác đăng ký
(m3/ngày đêm)

Tỉ lệ nước tuần
hoàn
(%)

Số quan sát

11

11

11

Trung bình

2.064,64

5.783,26

46,36

Sai số tiêu chuẩn

770,02

3.421,74

9,58

Giá trị thấp nhất

300

300

0

Giá trị cao nhất

7.862,05

38.908,00

90,00

817

1.227,65

50,00

Tiêu chí thống kê

Giá trị thường gặp

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Lượng nước sử dụng cho sản xuất công nghiệp cũng rất khác nhau phụ thuộc vào loại sản phẩm và quy
mô sản xuất của các cơ sở. Đáng chú ý, tổng lượng nước khai thác thực tế trong năm 2014 (được các cơ
sở theo dõi qua công suất máy bơm, bể chứa, hoặc đồng hồ đo nước) thấp hơn khá nhiều so với lượng
nước đăng ký khai thác (được quản lý bởi sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh Lào Cai). Qua điều tra, ba lý do
chính cho sự chênh lệch này đã được xác định là: thứ nhất, lượng nước ở sông, suối đang suy giảm vào
mùa khô (tháng 10 đến tháng 1 hàng năm), dẫn đến việc các cơ sở không khai thác được đủ theo đăng ký
(27% các cơ sở thuộc diện điều tra báo cáo tình trạng thiếu nước trong thời gian này và phải tăng cường
sử dụng nước tuần hoàn); thứ hai, nhiều cơ sở đang sản xuất cầm chừng do giá thị trường của sản phẩm
công nghiệp giảm, dẫn tới nhu cầu khai thác nước thấp và thứ ba, hầu hết các cơ sở đều sử dụng nước
tuần hoàn để giảm lượng nước phải khai thác mới. Lượng nước tuần hoàn cung cấp cho sản xuất trung
bình khoảng 46.36% (Bảng 4).
Về loại nước sử dụng cho sản suất công nghiệp (phân theo chất lượng nước), nghiên cứu chia ra làm 3
loại: nước sạch, nước xử lý một phần (lắng đọng, xử lý hóa chất…) và nước không qua xử lý. Các hạng mục
sử dụng nước gồm: nước sinh hoạt, nước rửa nguyên liệu, nước chế biến và nước dùng cho mục đích khác
(làm mát, phun mù giảm bụi…). Kết quả điều tra cho thấy 100% nước sạch được mua từ Công ty TNHH
MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai (đã có chi trả DVMTR). Nước xử lý một phần tại các cơ sở trong điều
tra chỉ là nước qua lắng đọng, chứ không có xử lý hóa chất. Đặc biệt, không có cơ sở nào dùng trực tiếp
nước từ sông, suối mà không qua bể lắng.
Đáng chú ý, 100% nước sinh hoạt tại các cơ sở điều tra đều là nước sạch, tức là đã có chi trả DVMTR. Tuy
nhiên, khối lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt tương đối nhỏ, mỗi cơ sở khoảng 8-20 m3/tháng.
Ngoài ra, một số cơ sở còn sử dụng nước sạch trong các khâu cuối của dây chuyền sản xuất, vốn đòi hỏi
chất lượng nước cao (ví dụ như tuyển đồng cần nước sạch ở khâu cuối để đạt chất lượng tốt, hay một
số khâu trong tuyển Apatit). Tuy nhiên, khối lượng sử dụng theo điều tra chỉ từ 200-300m3/tháng cho
một cơ sở. Toàn bộ lượng nước sạch này được mua từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai.
Về nước xử lý một phần, khối lượng loại nước này lớn hơn hàng nghìn lần so với nước sạch, trung bình

21

khoảng 2.064,64m3/ngày đêm, tương đương với 61.939,2 m3/tháng, do các cơ sở trong mẫu điều tra tự
khai thác. Lượng nước này được sử dụng cho việc rửa nguyên liệu, chế biến và các mục đích khác của
sản xuất.
c.

Rủi ro thường gặp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên gặp phải các rủi ro. Kết quả 6
trên 17cơ sở công nghiệp đóng cửa tạm thời trong thời gian của cuộckhảo sát này, 54.5% cơ sở đang hoạt
động báo lỗ trong năm 2014 đã cho thấy tính rủi ro cao của sản xuất công nghiệp ở Lào Cai.
Rủi ro về thị trường: Các rủi ro này bao gồm giá sản phẩm đầu ra giảm, chi phí sản xuất tăng (do giá
nguyên liệu đầu vào, giá điện, giá xăng tăng)và sự gia tăng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.
Khoảng 91% số cơ sở tham gia khảo sát cho rằng giá cả đầu ra giảm là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt
động của họ. Ngoại trừ các cơ sở lớn mà giá sản phẩm do nhà nước điều chỉnh như công ty TNHHNNMTV
Apatit Việt Nam vàCông ty cổ phần Khoáng sản 3, các cơ sở còn lại hiện nay chỉ sản xuất được 60-70%
công suất do giá sản phẩm quá thấp trên thị trường. Hơn nữa, với đặc điểm của sản xuất công nghiệp là
dùng nhiều năng lượng, giá điện và xăng dầu tăng cũng khiến các cơ sở phải điều chỉnh sản xuất. Đối
với các ngành công nghiệp chế biến, giá nguyên liệu đầu vào như tinh bột sắn, gỗ làm giấy tăng cũng là
những rủi ro mà họ phải đối mặt. Ngoài yếu tố giá, việc các cơ sở này phải cạnh tranh với sản phẩm nhập
khẩu (như thép từ Belarus và Nga) cũng khiến họ gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhiều doanh nghiệp kiến
nghị kiểm soát các sản phẩm nhập khẩu, nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước.
Rủi ro về thiên tai: Thời tiết bão lũ cũng có ảnh hưởng tiềm năng đến hồ thải và hồ tuần hoàn của các
cơ sở. Tuy nhiên, do hiện tượng này chưa xảy ra nhiều ở Lào Cai, hiện nay các cơ sở đều chưa có thống kê
đầy đủ về các thiệt hại này.
Rủi ro về thiếu nước: Tất cả các cơ sở được khảo sát đều cho rằng lượng nước từ các sông, suối đang có
chiều hướng suy giảm. Các nguyên nhânđược các cơ sở đưa ra là: lượng nước phải chia sẻ với hoạt động
nông nghiệp (tháng 10-12 là mùa cấy cày) và các nhà máy thủy điện giữ nước vào mùa khô. Gần 27% các
cơ sở điều tra cho rằng họ gặp khó khăn hơn trong việc khai thác nước vào mùa khô (tháng 10 đến hết
tháng 1 hàng năm). Cụ thể là mực nước vào mùa khô ở các suối thấp hơn khiến họ phải thay đổi giờ bơm
thay vì bơm bất cứ khi nào cần nước như trước, hay việc phải hạ thấp phao bơm nước để hút được nhiều
nước hơn. Đối với hoạt động sản xuất, một số cơ sở đã chủ động tăng lượng nước tuần hoàn (theo điều
tra, biện pháp này cơ bản không làm tăng chi phí), vừa tiết kiệm chi phí khai thác, vừa ứng phó với tình
trạng thiếu nước nếu có. Với các biện pháp này, các cơ sở cho rằng sự suy giảm lượng nướchiện nay chưa
làm phát sinh nhiều chi phí và làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và doanh thu của họ. Tuy nhiên, kết
quả khảo sát cho thấy nếu việc thiếu hụt nước diễn ra kéo dài trong cả mùa khô, các cơ sở sẽ phải dừng
sản xuất do không có nước bổ xung.
4.2.2. Ước lượng giá trị của rừng trong việc cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp
Rừng cung cấp giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước cho các hoạt động của con người, trong đó có
hoạt động sản xuất công nghiệp. Theo Vũ Tấn Phương (2008), giá trị điều tiết nước của rừng là khoảng
189.000-231.000 đồng/ha/năm tại Yên Bái. Vương Văn Quỳnh (2010) cho rằnggiá trị của rừng trong việc
điều tiết nguồn nước cho sản xuất thủy điện ở Tây Bắc là khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản xuất nước
sạch là 180-200 đồng/m3 nước thành phẩm. Cũng theo nghiên cứu này, trung bình 1 ha rừng ở miền Bắc
giữ được 3.162 m3 nước một năm để cung cấp cho các sông, suối vào mùa khô.
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Tại Lào Cai,tất cảcác cơ sở sản xuất công nghiệp được phỏng vấn đều khẳng định vai trò quan trọng của
rừng đối với việc duy trì nguồn nước cho sản xuất của chính họ vào mùa khô. Tuy nhiên, chưa có nghiên
cứu nào chỉ ragiá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp.
Nghiên cứu vai trò điều tiết nước của rừng bằng phương pháp chi phí thay thế
Như đã đề cập ở trên, kết quả điều tra cho thấy ảnh hưởng của việc thiếu nước hiện nay chưa rõ, số cơ sở
sản xuất công nghiệp quan sát được sự ảnh hưởng này còn ít, và họ vẫn thích ứng được mà không làm
phát sinh đáng kể chi phí. Tuy nhiên, nếu rừng tiếp tục suy giảmthì nguồn nước sẽ cạn kiệt và các cơ sở
sản xuất sẽ thiếu nước vào mùa khô. Để duy trì sản xuất, các cơ sở này có thể phải chịu thêm các chi phí
để bù đắp cho nguồn nước bị thiếu hụt này. Phương pháp chi phí thay thế dựa trên việc tính toán các chi
phí bù đắp này để ước lượng giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp. Nói cách khác, phương pháp
này sẽ so sánh sự khác nhau của chi phí cho nước trong hai trường hợp: có rừng – có thể khai thác đủ
nước cho sản xuất công nghiệp bình thường quanh năm, và không có rừng – không thể khai thác được
nước vào mùa khô và phải tìm phương án thay thế.
Trường hợp đầu tiên, nếu rừng được duy trì giúp cho nguồn nước ổn định, các cơ sở có thể tự khai thác
nước ổn định quanh năm, thì các chi phí khai thác bao gồm: chi phí đầu tư ban đầu (gồm chi phí thiết kế,
chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, thiết bị cho việc khai thác nước) và chi phí hoạt động thường xuyên (gồm
chi phí cho bảo dưỡng, điện, nhân công phục vụ việc khai thác nước). Các chi phí này đã được thu thập
qua điều tra phỏng vấn trực tiếp với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu còn điều tra về
tuổi thọ dự kiến của các công trình khai thác nước của mỗi cơ sở, từ đó ước lượng được đơn giá chi phí
khai thác 1 m3 nước của mỗi cơ sở trong mẫu khảo sát. Theo đó, chi phí bình quân của các cơ sở để khai
thác nước cho sản xuất công nghiệp là 5.188,17 đồng/m3, thể hiện trong Bảng 5 dưới đây(Chi tiết chi phí
của từng cơ sở được trình bày trong Phụ lục 2).
BẢNG 5: CHI PHÍ BÌNH QUÂN CỦA VIỆC KHAI THÁC NƯỚC CỦA CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC KHẢO SÁT
Bình quân chi phí đầu tư ban đầu (đồng)

4.366.363.636

Bình quân chi phí thường xuyên (đồng/m3)

4.545,45

Bình quân tổng lượng nước khai thác (m3/ngày đêm)

2.122,58

Bình quân tuổi thọ dự kiến của nhà máy khai thác (năm)
Bình quân chi phí khai thác nước (đồng/m3)

27,27
5.279,35

Trường hợp thứ 2, rừng suy giảm và không còn giá trị điều tiết nước, các cơ sở không thể khai thác nước
vào mùa khô. Cũng như các tỉnh khác thuộc Tây Bắc, mùa khô (mùa kiệt) ở Lào Cai kéo dài 4 tháng (từ
tháng 10 tới hết tháng 1).Qua điều tra, các phương án thay thếdự kiến của các cơ sở khi không thể khai
thácđược nước bao gồm:
Phương án thay thế 1: Mua nước từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai. Cần chú ý, nước
sử dụng cho sản xuất công nghiệp là loại nước có chất lượng thấp hơn nước sạch dùng cho sinh hoạt.
Thực tế, theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 và Quyết định số 120/QĐ.KDNS ngày
29/06/2012, nước sản xuất công nghiệp có mức giá theo 3 bậc giảm dần từ 7.500 đồng/m3 (với mức sử
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dụng dưới 1.000m3/ngày đêm) xuống 6.800 đồng/m3 (với mức sử dụng trên 2.000m3/ngày đêm), còn giá
nước sạch bình quân hiện nay tại Lào Cai được tính theo 4 bậc tăng dần, từ 5.100 đồng/m3 (với mức sử
dụng dưới 2,5 m3/người/tháng) đến 10.600 đồng/m3 (mức sử dụng trên 7,5m3/người/tháng), Như vậy,
với lượng nước sử dụng lớn (trung bình 1 cơ sở khoảng 2.064,64m3/ngày đêm theo kết quả tính toán
trong Bảng 4), giá nước cho sản xuất công nghiệp mà các cơ sở tại Lào Cai phải chịu đang thấp hơn khá
nhiều so với giá nước sạch dùng cho sinh hoạt. Giá nước được sử dụng cho các phân tích của nghiên cứu
này là giá nước công nghiệp.
Cần lưu ý, theo Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 27/08/2015, nước sản xuất công nghiệp đã tăng giá từ
ngày 01/09/2015, với mức giá theo 3 bậc giảm dần từ 8.600 đồng/m3 (với mức sử dụng dưới 1.000m3/
ngày đêm) xuống 7.900 đồng/m3 (với mức sử dụng trên 2.000m3/ngày đêm). Điều này sẽ làm tăng đáng
kể chi phí của phương án mua nước thay thế cho nước tự khai thác. Để phục vụ cho việc hoạch định
chính sách trong tương lai, nhóm tư vấn cũng sẽ thực hiện một số phân tích tham chiếu sử dụng mức
giá mới này.
Phương án thay thế 2: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai, hiện nay còn
một hình thức nữa đó là các cơ sở sản xuất công nghiệp góp vốn xây dựng đường ống dẫn nước và cơ sở
hạ tầng để khai thác nước cùng với công ty. Sau đó, giá bán nước sẽ được tính toán dựa trên giá quy định
(6.800-7.500 đồng/m3) khấu trừ đi phần đóng góp của các cơ sở, có tính tới chiết khấu. Như vậy, mức chi
phí mà các cơ sở phải trả ở phương án 2 vẫn tương đương với mức chi phí của phương án 1.
Với cơ cấu tính giá nước công nghiệp theo 3 mức như trên, nghiên cứu đã xác định được chi phí mua
nước thay thế của từng cơ sở vào mùa khô(Chi tiết trong Phụ lục 2). Cần lưu ý, các cơ sở sản xuất công
nghiệp sẽ có chi phí mua nướcthay thế khác nhau (do đơn giá mua nước khác nhau), phụ thuộc vào khối
lượng nước cần bù đắp cho sản xuất của mình (tính theo m3/ngày đêm).
Dựa trên kết quả về chi phí cho nước trong hai trường hợp có rừng và mất rừng, lợi ích do rừng mang
lại cho sản xuất công nghiệp (giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng) được tính toán theo công
thức sau:
Lợi ích rừng mang lại trong năm cho sản xuất công nghiệp =chi phí cho nước công nghiệp khi không có rừng
– chi phí cho nước công nghiệp khi có rừng
= (Chi phí khai thác nước * 2/3 (năm) + chi phí mua nước thay thế* 1/3(năm)) – Chi phí khai thác nước * 1 (năm)
Chú ý:
-

Thời gian phát sinh chi phí mua nước thay thế là 4 tháng mùa khô (tương đương 1/3 năm). Giả sử với
công suất hoạt động ổn định, nhu cầu nước của các cơ sở trong mùa khô và mùa mưa là như nhau,
lượng nước phải mua sẽ bằng 1/3 nhu cầu cả năm của các cơ sở.

-

Nhu cầu nước của các cơ sở ở đây là nhu cầu nước bổ xung (chứ không phải tổng nhu cầu nước
dành cho sản xuất). Với những cơ sở có tỉ lệ nước tuần hoàn cao thì lượng nước bổ xung của họ có
thế rất thấp. Như đã phân tích, tỉ lệ nước tuần hoàn trung bình của các cơ sở được khảo sát ở Lào
Cai là khoảng 46,36%.
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Áp dụng công thức trên, giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng được xác định cho các cơ sở trong
năm 2014, với giá trị trung bình là 637,19 đồng/m3nước sử dụng cho công nghiệp (chi tiết trên Bảng 6).
Có thể thấy trên Bảng 6, giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng là rất khác nhauđối với các cơ
sở sản xuất khác nhau. Một số cơ sở nhận được nhiều lợi ích từ rừng (cao nhất là 1.831,10 đồng/m3 nước
khai thác), nhưng cũng có cơ sở nhận được lợi ích tương đối thấp (thấp nhất là 52,88 đồng/m3 nước khai
thác). Điều này phản ánh sự khác nhau về vị trí nguồn nước và chi phí khai thác nước của các cơ sở, cũng
như đặc điểm và nhu cầu nước của từng ngành sản xuất. Giá trị trung vị là 282,34 đồng/m3nước khai thác
cho thấy rằng một nửa các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện khảo sát thu được lợi ích từ rừng lớn
hơn con số 282,34 đồng trên mỗi 1 m3 nước khai thác.
BẢNG 6: GIÁ TRỊ ĐIỀU TIẾT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NƯỚC CỦA RỪNG
Tiêu chí thống kê

Giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng
(đồng/m3)

Trung bình

637,19

Sai số tiêu chuẩn

189,47

Giá trị thấp nhất

52,88

Giá trị cao nhất

1.831,10

Trung vị

282,34

Ngoài ra, với phương pháp tính toán tương tự, nghiên cứu đã ước lượng được giá trị điều tiết và duy trì
nguồn nước của rừng có thể lên tới 1.001 đồng/m3 khi áp dụng mức giá mua nước công nghiệp mới.
Như vậy, kết quả ước lượng trung bình giá trị đóng góp của rừng cho hoạt động sản xuất công nghiệp
trong năm 2014 là637,19 đồng/m3nước khai thác. Đây là cơ sở cho thấy khả năng thực hiện chi trả
DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai.
Kết quả này cao hơn khá nhiều so với kết quả nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh (2010) rằng giá trị của
rừng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản xuất thủy điện là khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản
xuất nước sạch là 180-200 đồng/m3 nước thành phẩm. Điều này là bởi trong nghiên cứu của Vương Văn
Quỳnh, nhà máy cấp nước lấy nước nguồn từ hồ thủy điện, chi phí khai thác thấp hơn so với chi phí khai
thác nước từ suối như ở Lào Cai (vốn có chi phi về đường ống dẫn nước rất lớn, từ nhiều nguồn suối khác
nhau. Ngay nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh cũng đã chỉ ra rằng các giá trị môi trường rừng phụ thuộc
nhiều vào mức độ phát triển của các hoạt động kinh tế cộng đồng sử dụng nước, do đó giá trị môi trường
rừng ở các nơi cụ thể sẽ có thể khác nhau. Tại Lào Cai, các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước
thường là các cơ sở lớn, với doanh thu hàng trăm tỉ một năm (Trung bình doanh thu một cơ sở là 863,8 tỉ
đồng/năm – Bảng 3), lượng nước khai thác thực tế trung bình khoảng 2.064,64 m3/ngày đêm (Bảng 4).
Với giá trị đóng góp của rừng đã ước tính được là637,19 đồng/m3 nước khai thác thì đóng góp của rừng cho
sản xuất công nghiệp trung bình khoảng 480,18 triệu/năm cho một cơ sở, chiếm 0,056% doanh thu trung bình
của một cơ sở. Tỉ lệ này tương đối nhỏ so với mức đóng góp tương ứng 6,6% giá bán điện và 3,3% giá bán
nước sạch, theo tính toán của Vương Văn Quỳnh (2010).Vì thế, kết quả ước lượng giá trị đóng góp của
rừng đối với sản xuất công nghiệp ở Lào Cai năm 2014 là 637,19 đồng/m3 nước khai thác thực ra không
phải là cao khi so với doanh thu của sản xuất công nghiệp tại đây.
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4.3. Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng
4.3.1. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DVMTR
a.

Cơ sở pháp lý

Chi trả DVMTR hiện nay đã trở thành một nội dung quan trọng nhằm xã hội hóa nghề rừng và duy trì sự
phát triển bền vững của các hoat động dựa vào rừng.Tại Việt Nam, khung pháp lý cho việc thực hiện chi
trả DVMTR đã được thể hiện một cách hệ thống trong các văn bản luật và chiến lược sau:
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng
bao gồm: “Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu,
nhập khẩu lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; và các nguồn thu khác theo quy
định của pháp luật” (Khoản 3, Điều 11)
Để thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, một trong những giải pháp về tài chính tín dụng là xúc tiến xây dựng và thực hiện cơ chế
chính sách kinh tế bảo đảm thu lại các giá trị dịch vụ môi trường do ngành Lâm nghiệp làm ra và đang
cung cấp cho xã hội. Đối với các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường của ngành lâm
nghiệp phải có nghĩa vụ trả tiền, tạo nguồn tài chính để tái đầu tư cho ngành lâm nghiệp đủ cơ sở phát
triển cân bằng bền vững.
Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển
rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng” (Khoản 1 Điều 3) và “nâng cao nhận thức và trách
nhiệm đối công tác bảo vệ và phát triển rừng từ những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có hoạt động ảnh
hưởng tới rừng” (Khoản 2 Điều 3)
Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường ban
hành nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng là “tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường
rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung ứng”
(Khoản 2 Điều 5). Đặc biệt, khoản 3, Điều 7 của nghị định số 99/2010/NĐ-CP có quy định rõ đối tượng
phải chi trả tiền DVMTR bao gồm “các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng phải chi
trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước”.
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc áp dụng chính sách chi trả DVMTR trong lĩnh vực sản xuất
công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai.
b.

Cơ sở khoa học

Rừng cung cấp giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước, bao gồm các tác dụng điều hòa nguồn nước, giảm
xói mòn, giảm lũ lụt, cung cấp nguồn nước có chất lượng,…(Calder, 2007). Các tác dụng của rừng với
nguồn nước được thể hiện cụ thể như sau.
Tác dụng cung cấp dòng chảy sông, suối:Trong rừng, hệ thống rễ cây phát triển sâu và rộng, lớp lá khô tích
tụ và lớp thảm tươi cây bụi hình thành lên tấm thảm chứa đựng lượng lớn các sinh vật hữu cơ. Đây là
môi trường cho các sinh vật phát triển và hình thành lên đất rừng. Sự sinh trưởng và phân hủy của rễ cây
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thông qua các quá trình đóng băng/băng tan và khô/ướt, hoạt động đào bới của động vật, sự phân hủy
của các cây chết, xói mòn bề mặt và tất cả các quá trình tự nhiên hình thành lên độ xốp của đất và khả
năng thấm hút cũng như di chuyển nước trong đất. Bên cạnh đó, lớp lá cây rơi rụng trên mặt đất giúp
làm giảm năng lượng hạt mưa khi rơi xuống đất và dẫn nước thấm sâu vào trong đất. Quá trình này giúp
hình thành lên các con sông, suối trong rừng đầu nguồn, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt (Neary
và cộng sự, 2009).
Vai trò làm giảm lũ lụt:Rừng được biết đến với vai trò như chiếc “lá chắn” bảo vệ, thông qua đó có khả năng
giảm lũ cục bộ. Tác dụng này có được thông qua khả năng làm giảm cường độ của các trận mưa và hình
thành khả năng hút nước của rừng (Lull and Reinhart, 1972).
Tác dụng giảm xói mòn đất:Đất dưới tán rừng tự nhiên có độ xốp khá cao và có khả năng thấm hút tốt, do
đó giúp hạn chế dòng chảy bề mặt và hạn chế xói mòn (Anderson và cs, 1976). Vai trò của rừng còn được
thể hiện thông qua việc hạn chế sạt lở đất và xói mòn với cường độ lớn. Sự kết hợp giữa tác dụng của bộ
rễ và điều kiện khô ráo dưới tán rừng giúp cố định đất trong điều kiện mưa bão (Calder, 2006).
Tăng chất lượng nguồn nước:Duy trì nguồn nước có chất lượng tốt là một trong những đóng góp quan
trọng nhất của rừng đối với chức năng thủy văn của hệ sinh thái đầu nguồn. Chức năng này có được
thông qua khả năng làm giảm thiểu xói mòn đất, giảm lượng bồi lắng trong nước và lọc các chất ô nhiễm
trong nước nhờ lớp thảm thực vật rừng. Các cơ chế để thực hiện quá trình này bao gồm (i) ở nơi đất dốc,
đất bị di chuyển xuống phía dưới do tác dụng của trọng lực và tác động của các hạt mưa. Các tầng tán cây
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rừng, đặc biệt là lớp che phủ ở dưới thấp và lớp thảm tươi, được coi như lớp lá chắn hiệu quả làm giảm xói
mòn và động năng của các hạt mưa; (ii) Xói mòn có liên quan mật thiết đến khả năng tích tụ bùn cát và
bồi lắng lòng sông. Tuy nhiên, rừng có tác dụng hiệu quả hơn tất cả các loại lớp phủ thực vật khác trong
việc giữ cho các lòng sông, suối không bị lắng đọng bùn cát. Lớp phủ thực vật bề mặt, các mảnh vụn và
rễ cây giúp làm giảm lượng bùn cát di chuyển xuống phía dưới. Ngoài ra, rễ cây ăn sâu vào lòng đất giúp
cố định đất và chống sạt lở đất; (iii) Bên cạnh việc bồi lắng bùn cát, các loại ô nhiễm cũng gây ảnh hưởng
đến chất lượng nước. Các chất ô nhiễm tiềm năng có thể bao gồm ô nhiễm quá mức từ các chất hữu
cơ (dẫn đến hiện tượng phú dưỡng nước) và các hóa chất từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Rừng
đóng vai trò là lớp phủ thực vật cung cấp nguồn nước uống cho các khu vực đầu nguồn vì các hoạt động
lâm nghiệp (ngoại trừ trồng rừng tập trung) thường không sử dụng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật
và tránh các ô nhiễm từ quá trình sử dụng nước sinh hoạt hoặc sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, các
nguồn nước ô nhiễm từsinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có thể giảm phần lớn, thậm chí là
được loại bỏ thông qua việc bảo vệ rừng đầu nguồn (Calder và cộng sự, 2007).
Một số nghiên cứu ở Việt Nam chỉ rõ vai trò của rừng trong việc điều tiết và cung cấp nước cho sản xuất
và sinh hoạt. Theo Vũ Tấn Phương (2008), giá trị điều tiết nước của rừng là khoảng 189.000-231.000 đồng/
ha/năm tại Yên Bái, một tỉnh nằm giáp Lào Cai, với những điều kiện địa lý tương tự. Vương Văn Quỳnh
(2010) cho rằng giá trị của rừng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản xuất thủy điện ở Tây Bắc là
khoảng khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản xuất nước sạch là 180-200 đồng/m3 nước thành phẩm. Cũng
theo Vương Văn Quỳnh, trung bình 1 ha rừng ở miền Bắc giữ được 3.162 m3nước/năm để cung cấp cho
các sông, suối vào mùa khô.
Như vậy các cơ sở khoa học cho thấy rừng có tác dụng rất quan trọng trong việc tạo và duy trì nguồn nước
cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Vì vậy việc tăng cường tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển
rừng là rất cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và từ đó đảm bảo lợi nhuận cho các cơ sở sản
xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đối với cơ sở khoa học tại Lào Cai, kết quả của nghiên cứu này (được trình bày ở mục 4.2.3) đãước lượng
được trung bình giá trị đóng góp của rừng cho hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2014 là 637,19
đồng/m3 nước. Đây là số liệu quan trọng để xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong sản xuất công nghiệp
tại Lào Cai.
c.

Cơ sở thực tiễn

Trên thực tế, vấn đề duy trì nguồn nước bền vững là một trong những vấn đề sống còn của rất nhiều
ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng và chế biến. Ngoài các biện pháp sử
dụng tiết kiệm nước, tăng cường tuần hoàn thì việc áp dụng chi trả DVMTR để phát huy giá trị điều tiết
và duy trì nguồn nước của rừng là cách tiếp cận rất phổ biến hiện nay.
Việc thực thi chi trả DVMTR không chỉ giúp đạt mục tiêu bảo vệ các hệ sinh thái rừng, mà đồng thời nhằm
duy trì các dịch vụ môi trường rừng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng hưởng lợi
(Hình 2). Năm 2011, hơn 8,17 tỉ USD đã được thế giới đầu tư cho việc bảo vệ và duy trì nguồn nước, trong
đó phần lớn là chi trả cho dịch vụ môi trường rừng và các dự án liên quan tới rừng đầu nguồn (Bennett và
cộng sự, 2012). Năm 2014, con số này đã là 12,3 tỉ USD và vẫn đang tiếp tục tăng với tốc độ cao (Benett
và Carroll, 2014).
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HÌNH 2: SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỪNG Ở ĐẦU NGUỒN VÀ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở CUỐI NGUỒN
Nguồn: Bennett và các cộng sự (2012)
Từ những năm đầu thế kỷ, 51 quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu áp dụng PFES cho việc sử dụng nước trong
công nghiệp (Landell-Mills và Porras, 2002). Tại Ecuado, các cơ sở sản xuất công nghiệp tự nguyện trích
1% doanh thu hàng tháng để đóng vào một “quỹ nước” nhằm duy trì nguồn nước ổn định (Espinosa,
2005). Tại Scotland, Hội đồng nước công nghiệp cũng có một quỹ nhằm duy trì nguồn nước, do các cơ sở
sản xuất công nghiệp tự nguyện đóng góp (Thomson và cộng sự, 2014).
Tại Việt Nam, chi trả DVMTR trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, lĩnh vực
thủy điện và sản xuất nước sạch đã thực hiện chi trả rất thành công, với các mức tương ứng là 20 đồng/
Kwhvà 40 đồng/m3nước thành phẩm. Bài học từ thủy điện, sản xuất nước sạch và xu hướng áp dụng chi
trả DVMTR ngày càng nhiều trong sản xuất công nghiệp ở các nước trên thế giới là những cơ sở thực tiễn
cho việc áp dụng tại Việt Nam.
Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh, đến năm 2025 toàn tỉnh có 03 khu công nghiệp
với tổng diện tích 1.160 ha. Do đó, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp ngày càng tăng
để đáp ứng với yêu cầu phát triển của tỉnh. Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
(2014), lượng nước cần cho sản xuất công nghiệp năm 2015 dự kiến là 257,67 triệu m3, trong đó lượng
nước mặt là 194,98 triệu m3/năm. Lượng nước này sẽ tăng lên đến 563,58 triệu m3/năm vào năm 2020
(trong đó nước mặt là 413,93 triệu m3/năm) và 1.273,7 triệu m3/năm vào năm 2030 (nước mặt là 1.030,73
triệu m3/năm). Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030
xác định rõ một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện quy hoạch nguồn nước của tỉnh là trồng
rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn. Việc các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đóng góp
để bảo vệ các dịch vụ môi trường rừng thể hiện trách nhiệm trong việc tạo ra nguồn tài chính cho hoạt
động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời duy trì nguồn cung cấp nước cho sự phát triển bền vững của
ngành, đảm bảo cho sản xuất của các công ty sản xuất công nghiệp. Từ đó đảm bảo lợi nhuận cho chính
các công ty này.
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4.3.2. Sự sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp
Trong quá trình khảo sát thực tế, nghiên cứu này đã thực hiện phỏng vấn tại các
cơ sở sản xuất công nghiệp về sự sẵn lòng chi trả của họ (Willingness To Pay – WTP)
cho việc bảo vệ rừng, nhằm duy trì giá trị điều tiết nước của rừng. Kết quả cho thấy,
100% các cơ sở đều đồng ý với việc chi trả. Họ hoàn toàn ủng hộ chính sách này nhờ ý
thức được:4.3.2.
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Hình 3: Lựa chọn căn cứ thu tiền chi trả DVMTR của các cơ sở
0%

17%

6% 5%

Lợi nhuận
5%

Doanh thu
Sản lượng

11%

Lượng nước sử dụng thực tế

6%

Lượng nước tự khai thác thực tế
Lượng nước tự khai thác theo giấy phép
Nhu cầu vốn cho rừng
Khác

50%

HÌNH 3: LỰA CHỌN CĂN CỨ THU TIỀN CHI TRẢ DVMTR CỦA CÁC CƠ SỞ

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
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Một số ý kiến cho rằng có thể xác định mức thu dựa trên lợi nhuận (5%), doanh thu (5%), hoặc sản lượng
(11%). Tuy nhiên, khi tính đến sự khác nhau về loại sản phẩm và nhu cầu sử dụng nước khác nhau trong
quá trình sản xuất các sản phẩm đó, các cơ sở đều cho rằng các căn cứ này không thể dùng để áp dụng
rộng rãi mà vẫn đảm bảo tính hợp lý. Ví dụ, cùng một mức sản lượng, quặng apatít đòi hỏi lượng nước
sử dụng nhiều hơn cao lanh. Vậy nếu thu theo sản lượng thì không thể hiện được nguyên tắc người sử
dụng nhiều nước phải chi trả nhiều hơn cho DVMTR.Hai căn cứ nhận được sự đồng thuận cao nhất là theo
lượng nước khai thác thực tế (do các cơ sở tự khai báo với ngành Thuế) và lượng nước khai thác theo giấy
phép (đăng ký với Sở TN&MT).
Căn cứ 1: Thu tiền DVMTR theolượng nước khai thác thực tế (do các cơ sở tự báo cáo với ngành Thuế).
Phương án này nhận được sự đồng thuận cao nhấtvìđảm bảo được nguyên tắc cơ sở sử dụng nhiều hơn
phải chi trả nhiều hơn. Việc áp dụng căn cứ này cũng cũng có cơ sở do việc đo lường lượng nước vẫn đang
được các cơ sở thực hiện và báo cáo với Cục Thuế hàng Quý, để làm căn cứ xác định thuế tài nguyên nước.
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Các phương thức đo lường là: sử dụngđồng hồ đo nước hoặc đo kết hợp giữa thể tích bể chứa và tốc độ
máy bơm. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhỏ chưa có hình thức đo đếm chính xác lượng nước khai thác của mình
mà chỉ đóng thuế khoán. Việc dựa hoàn toàn vào số liệu báo cáo của các cơ sở, vì thế, sẽ khó thu được số
liệu chính xác nếu ý thức tuẩn thủ của các cơ sở sản xuất công nghiệp không cao.
Căn cứ 2: Thu tiền DVMTR theo lượng nước khai thác đăng ký, được Sở TNMTR tỉnh cấp phép. Căn cứ
này có ưu điểm là có cơ sở pháp lý và dễ dàng áp dụng do lượng nước sử dụng cho từng đơn vị đã được
quy định trong giấy cấ phép. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là không phản ánh chính xác
lượng nước khai thác thực tế của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thông thường, khi đăng ký giấy phép
khai thác nước, các đơn vị sản xuất thường đăng ký với công xuất sản xuất tối đa. Tuy nhiên, trên thực tế
các đơn vị hầu như không sử dụng được 100% công xuất sản xuất do các khó khăn về thị trường tiêu thụ,
vốn cho sản xuất,… Vì thế, để việc áp dụng căn cứ này đảm bảo được nguyên tắc công bằng trong chi trả,
đó là khai thác bao nhiêu trả bấy nhiêu, nghiên cứu đề xuất đơn vị thu tiền DVMTR kết hợp với Sở Công
Thương kiểm tra đối chiếu với công suất hoạt động thực tế định mức kinh tế kỹ thuật của các sản phẩm
để điều chỉnh lượng nước phải chi trả tiền DVMTR của mỗi cơ sở. Công thức cụ thể để xác định tổng chi
trả của mỗi cơ sở như sau:
Chi trả trong kỳ bằng (=) Mức chi trả (đơn giá) * Lượng nước đăng ký khai thác (theo giấy phép khai thác nước)
* Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ
Trong đó,
Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ (=) Công suất hoạt động thực tế trong kỳ /Công suất thiết kế của các cơ sở
Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ do Sở Công Thương cung cấp và việc này nên được thể chế hóa trong
Quy định.
Về mức thu, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại diện các cơ sở sản xuất công nghiệp được phỏng vấn, trung
bình mức tiền tối đa mà các cơ sở sẵn lòng chi trả là khoảng 30 đồng/m3nước khai thác. Trong đó, mức sẵn
lòng chi trả tối đa là 50 đồng/m3 nước khai thác và mức tối thiểu là 10 đồng/m3 nước khai thác.
BẢNG 7: MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢCHO VIỆC DUY TRÌ GIÁ TRỊ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA RỪNG
Tiêu chí thống kê
Trung bình

Mức sẵn lòng chi trả
(đồng/m3)
29,57

Sai số tiêu chuẩn

4,16

Giá trị thấp nhất

10

Giá trị cao nhất

50

Giá trị thường gặp

40

Đáng chú ý, giá trị thường gặp là 40 đồng/m3 cho thấy có nhiều cơ sở đồng ý chi trả tiền DVMTR của nước
công nghiệp ở mức này, tức là ngang với mức chi trả DVMTR của nước sạch hiện nay. Điều này có thể gây
ngạc nhiên, vì chất lượng của nước công nghiệp thấp hơn nước sạch, giá nước cũng thấp hơn, thì tiền
DVMTR lẽ ra phải thấp hơn. Tuy nhiên, một số cơ sở lý giải rằng nước sạch chỉ khác nước công nghiệp ở
chỗ nước sạch được xử lý kỹ hơn; còn về mặt điều tiết nước, để điều tiết được 1m3 nước công nghiệp hay
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1m3 nước sạch cũng cần một diện tích rừng như nhau. Do đó, họ sẵn lòng chi trả tiền DVMTR của nước
công nghiệp ngang với mức của nước sạch, sau khi cân đối tình hình tài chính của cơ sở mình.
4.3.3. Các phương án về mức chi trả và hình thức chi trả
a.

Mức chi trả

Dựa trên kết quả khảo sát kể trên về các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng, nghiên cứu
đề xuất các phương án chi trả là:
Phương án 1: Dựa trên giá trị đóng góp của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai. Mức chi trả
có thể áp dụng theo phương án này bằng với mức giá trị trung bình đã ước lượng được, tức 637,19
đồng/1m3 nước khai thác.
Phương án 2: Dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai. Mức chi trả có
thể áp dụng là 30 đồng/1m3 nước khai thác.
Phương án 3: Mức chi trả nằm giữa mức giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn lòng chi trả, được đề xuất
nhiều trong các hội thảo tham vấn. Mức chi trả áp dụng là 35 đồng/1m3 nước khai thác
Phương án 4: Dựa trên việc cân đối giữa giá trị thấp nhất của giá trị đóng góp của rừng (52,88 đồng/1m3
nước khai thác – Bảng 6) và giá trị cao nhất của mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại
Lào Cai (50 đồng/1m3 nước khai thác – Bảng 7). Mức chi trả có thể áp dụng là 50 đồng/1m3 nước khai thác.
Để có thể đánh giá được 4 phương án chi trả nêu trên, nghiên cứu đã thực hiện ước lượng tổng số tiền có
thể thu về, với hai căn cứ thu là: (i) lượng nước khai thác thực tế và (ii) lượng nước khai thác đăng ký. Căn
cứ lượng nước khai thác đăng ký sẽ cho biết giới hạn lớn nhất mà các cơ sở được phép khai thác, từ đó
cho kết quả ước lượng mức thu tối đa trong 1 năm đối với cơ sở. Hiện nay, tất cả17 cơ sở có đăng ký khai
thác nước tại Lào Cai đều cógiấy phép đăng ký có thời hạn ít nhất tới hết năm 2016, nhiều giấy phép có
thời hạn tới 2020. Như vậy, mức tổng thu tối đa năm 2016, nếu áp dụng chi trả DVMTR trong hoạt động
công nghiệp, sẽ không thể vượt quá con số ước lượng trên căn cứ lượng nước khai thác đăng ký. Thông
tin này có thể là tham chiếu quan trọng cho các nhà quản lý ra quyết định. Theo đó, số tiền chi trả DVMTR
dự kiến thu được như sau:
BẢNG 8: TỔNG THU DỰ KIẾN TIỀN DVMTR THEO 4 PHƯƠNG ÁN
Tổng thu (triệu đồng)
Mức chitrả (đồng/1m3
Phương án
Theo lượng nước thực tếkhai Theo lượng nước đăng kýkhai
nước khai thác)
thác
thác (có điều chỉnh)
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1

637,19

5.525,32

15.565,92*

2

30,00

260,14

732,87*

3

35,00

303,5

855,02*

4

50,00

433,57

1.221,45*

Chú giải: * là tổng thu khi các cơ sở hoạt động đúng 100% công suất thiết kế (Tỷ lệ huy động công suất
trong kỳ bằng 1)


Đánh giá phương án 1

Ưu điểm:
-

Phương án này thể hiện rõ nhất bản chất của việc chi trả DVMTR khi hoàn toàn dựa vào giá trị lợi ích
mà rừng đóng góp cho sản xuất công nghiệp.

-

Tổng chi trả khi áp dụng phương án này là cao nhất, khoảng 5,5 – 15,5 tỉ/năm, tùy thuộc vào lượng
nước khai thác, sẽ là nguồn tiền lớn để tái đầu tư bảo vệ rừng.

Nhược điểm:
-

Mức chi trả quá cao so với mức sẵn lòng chi trả (637,19 đồng/1m3 so với 30 đồng/1m3) sẽ khó được
các cơ sở sản xuất công nghiệp chấp nhận.

-

Về mặt tính toán chi phí và lợi ích khi tham gia thực hiện chính sách, phần lớn các cơ sở cũng sẽ bị
thiệt khi áp dụng mức chi trả này. Lý do là giá trị trung vị tính được trong Bảng 6, mục 4.2.2 chỉ là
282,34 đồng/1m3 nước khai thác (tức có 50% cơ sở thu được lợi ích từ rừng lớn hơn 282,34 đồng cho
mỗi 1m3 nước mà họ khai thác). Áp dụng mức thu cao hơn mức trung vị này sẽ khiến hơn 50% cơ sở
bị thiệt, khi mức chi trả DVMTR lớn hơn mức lợi ích từ rừng mà họ nhận được.



Đánh giá phương án 2

Ưu điểm:
-

Phương án này dễ đạt được sự đồng thuận do mức chi trả được xác định đúng bằng mức sẵn lòng
chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Nhược điểm:
-

Phương án này không thể hiện được bản chất của việc chi trả DVMTR khi mức chi trả không được
xác định dựa vào giá trị lợi ích mà rừng đóng góp cho sản xuất công nghiệp mà chỉ đơn thuần dựa
trên mức sẵn lòng chi trả của những người hưởng lợi.

-

Tổng chi trả dự tính trong của phương án 2 là tương đối thấp, chỉ từ 280 đến 791 triệu đồng/năm.
Với khoản thu như vậy, việc chi trả trực tiếp cho các hộ dân trồng rừng trong lưu vực sẽ gặp nhiều
khó khăn, vì số tiền mà mỗi hộ nhận được là tương đối nhỏ.

-

Với chi phí quản lý hành chính theo quy định của Nghị định 99/2010/NĐ-CP là 10% tổng chi trả
DVMTR, trong trường hợp này là tương đương với 28-79 triệu, việc đảm bảo kinh phí hoạt động hiệu
quảcủa đơn vị quản lý tiền chi trả DVMTR sẽ rất khó khăn, đòi hỏi cần thêm sự hỗ trợ của nhà nước.



Đánh giá phương án 3

Ưu điểm:
-

Phương án này đạt được sự đồng thuận cao nhất trong các hội thảo tham vấn, với sự tham gia của
đại diện các cơ sở sản xuất công nghiệp và các cơ quan quản lý tại Lào Cai.
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Nhược điểm:
-

Tổng chi trả dự tính trong của phương án 3 là tương đối thấp, chỉ từ 303 đến 855 triệu đồng/năm.
Với khoản thu như vậy, việc chi trả trực tiếp cho các hộ dân trồng rừng trong lưu vực sẽ gặp nhiều
khó khăn, vì số tiền mà mỗi hộ nhận được là tương đối nhỏ.



Đánh giá phương án 4

Ưu điểm:
-

Phương án này vừa thể hiện được bản chất của việc chi trả DVMR khi mức chi trả được xác định dựa
vào giá trị lợi ích mà rừng đóng góp cho sản xuất công nghiệp, vừa có khả năng đạt được đồng
thuận cao của các cơ sở sản xuất công nghiệp, do đã có cân nhắc tới mức sẵn lòng chi trả của họ.

-

Về mặt tính toán chi phí và lợi ích khi tham gia thực hiện chính sách, tất cả các cơ sở đều sẽ được
lợi (có lợi ích ròng). Lý do là mức chi trả 50 đồng/1m3vẫn nhỏ hơn giá trị thấp nhất của lợi ích nhận
được từ rừng, ước lượng được trong Bảng 6, mục 4.2.2 là 52.88 đồng/1m3 nước khai thác. Nói cách
khác, chi phí của một cơ sở bất kỳ tại Lào Cai khi tham gia thực hiện chính sách sẽ nhỏ hơn lợi ích
mà cơ sở đó nhận được từ rừng.

Nhược điểm:
-

Mức chi trả trong phương án này bằng với mức sẵn lòng chi trả cao nhất theo kết quả khảo sát (chứ
không phải mức sẵn lòng chi trả trung bình của các cơ sở là 30 đồng/m3 nước khai thác), do đó việc
áp dụngban đầu sẽ chưa có được sự đồng thuận của đa số các cơ sở cơ sở sản xuất công nghiệp. Tuy
nhiên, phương án này vẫn sẽ khả thi nếu công tác tuyên truyền được làm tốt. Trước khi áp dụng, các
cơ quan chức năng cần giải thích rõ cho các cơ sở rằng thực tế lợi ích họ nhận được từ giá trị điều tiết
nước của rừng là từ 52,88 đến 1.831đồng/m3 nước khai thác,trung bình 637,19 đồng/m3 nước khai
thác. Với mức chi trả 50 đồng/m3, sẽ không có bất kỳ một cơ sở nào bị thiệt, vì mức này vẫn nhỏ hơn
giá trị lợi ích thấp nhất mà một cơ sở sản xuất công nghiệp nhận được từ rừng là 52,88đồng/1m3
nước khai thác.

-

Tổng chi trả dự tính trong của phương án 3 là từ433 triệu đến 1.2 tỉ đồng/năm, tuy có cao hơn
phương án 2, nhưng vẫn là tương đối hạn chế để thực hiện việc chi trả. Điều này đòi hỏi cơ quan
quản lý tiền chi trả DVMTR phải có các hình thức tổ chức chặt chẽ để tiết kiệm chi phí hành chính.

Trên cơ sở cân đối các ưu, nhược điểm của từng phương án, nhóm tư vấn đề xuất lựa chọn phương án 3,
mức chi trả 50 đ/m3 nước khai thác. Mức chi trả này vừa dựa trên kết quả ước lượng giá trị của rừng mang
lại, vừa dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổng thu dự tính theo phương
án 4 trong khoảng 433 triệu tới 1,2 tỉ/năm cũng là vừa phải so với quy mô17 cơ sở sản xuất công nghiệp
có khai thác nước tại Lào Cai.
Tuy nhiên, do hiện nay mức chi trả DVMTR đối với nước sạch mới chỉ là 40 đ/m3 (dù mức này được coi là
thấp và đã được nghiên cứu đề xuất tăng lên 52 đ/m3để phù hợp với hiện tại), việc áp dụng ngay mức
chi trả 50đ/m3 nước khai tháccho sản xuất công nghiệp ở thời điểm hiện tại có thể sẽ không được đồng
thuận, do mức chi trả DVMTR của nước công nghiệp cao hơn mức chi trả DVMTR của nước sạch. Vì vậy,
nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả theo lộ trình:
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-

Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai thác.

-

Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước công nghiệp
có thể tăng theo tỉ lệ bằng 1/1,13 (tương đương 88,5%)2 mức tăng tiền chi trả DVMTR của nước sạch.

Theo đó, khi mức chi trả của nước sạch được tăng từ 40 đ/m3lên 52 đ/m3nước thành phẩm thì mức chi trả
của nước công nghiệp sẽ là: 35+88,5% * (52-40) = 45,62 đ/m3nước khai thác cho sản xuất công nghiệp.
b.

Hình thức chi trả

Nghị định 99/2010/NĐ-CP đề cập tới 2 hình thức chi trả có thể thực hiện: chi trả trực tiếp giữa 2 bên cung
cấp và sử dụng dịch vụ hoặc chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR).Với việc
Quỹ BVPTR Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR trong lĩnh vực thủy điện
và sản xuất nước sạch, hình thức chi trả gián tiếp đã là tương đối phù hợp với tỉnh Lào Cai.

Cộng đồng

CSXS công nghiệp sử
dụng nước trực tiếp từ
nguồn nước

Quỹ BVPTR cấp tỉnh

Vườn quốc gia và khu
bảo tồn, ban quản lý

Hộ dân
HÌNH 4: HÌNH THỨC CHI TRẢ GIÁN TIẾP THÔNG QUA QUỸ BVPTR
Nguồn: Nhóm tư vấn, dựa trên nghiên cứu của Thủy và cộng sự (2013)
Thực tế khảo sát cho thấy, phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp, những người sẽ thực hiện việc chi trả,
đều mong muốn có một cơ quan trung gian thực hiện việc triển khai chính sách và quản lý tiền thu được.
Điều mà các cơ sở sản xuất công nghiệp quan tâm là khoản tiền chi trả cần phải được sử dụng đúng mục
đích, người dân nhận được tiền cần thực hiện bảo vệ rừng hiệu quả, có cam kết rõ ràng.
c.		Các đối tượng tiềm năng được nhận chi trả đối với sản xuất công nghiệp sử dụng nguồn nước từ
rừng tại tỉnh Lào Cai
Xác định đối tượng được nhận chi trả DVMTR là một trong những hoạt động quan trọng để triển khai
chính sách chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh
2 T ỉ lệ 1/1,13 được xác định dựa trên số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV nước sạch Lào Cai, với tỉ lệ 1,3 m3 nước thô để sản xuất ra 1m3
nước sạch.
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Lào Cai. Theo Điều 8 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, đối tượng nhận chi trả DVMTR là các chủ rừng. Trong
trường hợp không xác định được chủ rừng, hoặc số tiền quá nhỏ mà số chủ rừng quá lớn thì có thể có
hướng sử dụng khác, nhưng phải đúng mục đích cho công tác bảo vệ và phát triển rừng và được UBND
Tỉnh phê duyệt.Để phục vụ cho tư vấn chính sách, nghiên cứu cũng đã điều tra quan điểm của các cơ sở
sản xuất công nghiệp về việc tiền DVMTR nên được sử dụng như thế nào (Kết quả được thể hiện trong
Hình 5 dưới đây).
Có thể thấy trên Hình 5, phần lớn (2/3 số cơ sở sản xuất công nghiệp) cho rằng tiền DVMTR nên được chi
trả trực tiếp cho các chủ rừng, những người trực tiếp bảo vệ rừng. Chỉ khoảng 27% đề xuất tiền DVMTR
nên được dành cho các dự án trồng rừngdo phần lớn những người được phỏng vấn cho rằng các dự án
có thể xin tài trợ của nhà nước hoặc nước ngoài. Như vậy, việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng có đầy
đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để thực hiện.

HÌNH 5: QUAN ĐIỂM CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VỀ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN CHI TRẢ DVMTR
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Nhằm hỗ trợ cho việc xác định các chủ rừng, thông qua phỏng vấn và khảo sát tình hình thực tế tại tỉnh
Lào Cai, nghiên cứu đã xác định được tên, vị trí và tọa độ cụ thể của các con sông, suối cung cấp nguồn
nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp (Bảng 9). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã sơ bộ tiến hành
xác định lưu vực của một số con sông, suối có trùng với lưu vực thủy điện đang được chi trả DVMTR tại
tỉnh Lào Cai. Các con sông, suối thuộc các lưu vực thủy điện đã được xác định cung cấp nước cho các công
ty: Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai (lưu vực thủy điện Ngòi Phát), Công ty Cổ phần Vàng Lào
Cai (thuộc lưu vực thủy điện Nậm Mu), một phần của Công ty TNHH ApaTit Việt Nam (thuộc lưu vực thủy
điện Ngòi Đường và Tả Thàng). Việc xác định vị trí của các con sông, suối thuộc các lưu vực đã được xác
định sẽ giúp tiết kiệm chi phí khi triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử
dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng trên thực tế.
Các lưu vực cung cấp nguồn nước cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được
xác định cần phải được khoanh vẽ bản đồ trên thực tế để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng.
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BẢNG 9: CÁC LƯU VỰC TIỀM NĂNG ĐƯỢC NHẬN CHI TRẢ DVMTR TỪ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC TRỰC TIẾP TỪ RỪNG
TẠI TỈNH LÀO CAI

Nguồn nước khai thác

Địa điểm

Tọa độ
X

Y

1

Ngòi Phát

Xã Cốc Mỳ, H. Bát Xát

2502039

403059

2

Suối Ka Lau

Xã· Hợp Thành

2474841

425607

2448834

451376

Suối Nhù

Sơn Thủy

2454484

448126

2452960

448689

3

4

Suối Bát ( Nậm Rịa)

Xã Hơp Thành

2475316

425537

5

Nậm Mu

Minh Lương

2433 185

428934

6

Loong Tát

Võ Lao

,2453773

446781

7

Ngòi Tháp

Bảo Hà

2453313

459092

8

Ngòi Đường

Thôn trang Tả Phời TP
Lao Cai

2477996

423563

9

Ngòi Đum

Đồng Tuyển

2470770

429319

10

Ngòi Bo

2485782

418904

11

Mạch lộ không tên

Sơn thủy

2447 921

450525

12

Mạch lộ không tên

Thôn Vàng xã Xuân Giao

2472923

433920

13

Sông Hồng

Tân Sơn-Tân An, Văn Bàn

2451151

460581

Nguồn: Sở TNMT tỉnh Lào Cai (2015) và tổng hợp của nhóm tư vấn
Các nguồn nước được khai thác cho sản xuất công nghiệp được trình bày ở trên là cơ sở để UBND tỉnh Lào
Cai và Quỹ BVPTR Lào Cai tính toán lưu vực và xác định chủ rừng chi trả.
4.3.4. Các trường hợp miễn giảm chi trả DVMTR trong sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước
trực tiếp từ rừng
Như trên đã phân tích, hiện nay các cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn
do thị trường đầu ra không ổn định. Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh có
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17 doanh nghiệp còn giấy phép khai thác nước, với thời hạn ít nhất tới hết 2016. Tuy nhiên trên thực tế,
phần lớn các cơ sở đều không khai thác tới mức đã đăng ký trong giấy phép của mình. Nhiều cơ sở còn
lại đang tạm ngừng sản xuất do không có thị trường đầu ra và vốn ít không đủ để duy trì hoạt động. Bên
cạnh đó, một số cơ sở mới thành lập hoặc chuyển giao mặc dù rất ủng hộ thực hiện cơ chế chi trả DVMTR
nhưng vẫn đề xuất các hình thức miễn giảm phù hợp.
Dựa trên tình hình thực tế sản xuất của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, định hướng phát
triển trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và để việc triển khai
chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng nhận được sự đồng thuận
cao từ các đối tượng phải chi trả, các cơ quan quản lý có thể xem xét các hình thức miễn giảm như sau:
(1)

Miễn thu tiền chi trả DVMTR trong 2 năm đầu tiên đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trong
trường hợp mới được thành lập. Đặc thù của hoạt động sản xuất công nghiệp là cần thời gian xây
dựng cơ bản khá dài, ngoài ra, các cơ sở thường mất khoảng thời gian từ 1-2 năm sau đó mới bắt
dầu để đi vào ổn định được tổ chức, ổn định sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo việc thu tiền DVMTR nhận
được sự đồng thuận của các cơ sở thì Quỹ BVPTR có thể xem xét miễn giảm cho các cơ sở khoảng
từ 1-2 năm đầu tiên.

(2)

Miễn thu tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp tạm dừng sản xuất và dừng việc
khai thác nước từ rừng.

(3)

Giảm 30% tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp gặp các vấn đề về thiếu nước
sản xuất hoặc thiên tai ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất.

Đối với trường hợp (1), để được miễn chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải có giấy tờ
chứng minh cơ sở mới được thành lập dưới 2 năm, chưa đi vào sản xuất và có đơn xin miễn trách nhiệm
chi trả.
Đối với trường hợp (2), để được miễn chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công nghiệp phải có giấy tờ chứng
minh công ty đang tạm ngừng sản xuất và không khai thác nước cho sản xuất trong thời gian ít nhất 3
tháng và phải có đơn xin miễn trách nhiệm chi trả.
Đối với trường hợp (3), để được giảm chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công nghiệp phải nêu rõ các rủi
ro, số ngày ngừng sản xuất tạm thời (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), và có đơn xin giảm chi
trả DVMTR.
4.3.5. Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR trong sản xuất công nghiệp
có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng.
a.

Tăng cường công tác truyền thông

Để chính sách chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp
từ rừng thực sự đi vào cuộc sống với sự đồng thuận cao từ các bên liên quan, công tác truyền thông cần
được đẩy mạnh. Đặc biệt là đối với các đối tượng phải chi trả đã được quy định trong Nghị định 99/2010/
NĐ-CP. Kết quả khảo sát các cơ sở công nghiệp ở tỉnh Lào Cai cho thấy hầu hết các cơ sở này hiểu được
tầm quan trọng của rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên không phải tất cả các cơ sở
đều hiểu rõ bản chất của chi trả DVMTR. Đa số vẫn còn nhầm lẫn giữa chi trả DVMTR và thuế tài nguyên
nước. Vì vậy, các nội dung mà công tác tuyên truyền cần chú trọng bao gồm (i) bản chất của chi trả dịch
vụ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng; (ii) cơ sở khoa
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học về mối liên hệ giữa dịch vụ môi trường do rừng cung cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử
dụng dịch vụ môi trường do rừng cung cấp như là một đầu vào; (iii) sự khác nhau giữa tiền chi trả DVMTR
và thuế tài nguyên nước; (iv) cơ sở phân tích chi phí – lợi ích của việc tham gia thực hiện chính sách chi
trả DVMTR.
b.

Tăng cường hoạt động quản lý nguồn nước

Một số cơ sở công nghiệp (chẳng hạn nhà máy tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai) phàn nàn về việc các nhà
máy thủy điện được xây dựng ở phía đầu nguồn, gây ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn nước
cho sản xuất của các cơ sở công nghiệp ở phía hạ lưu. Mùa mưa các nhà máy sản xuất công nghiệp ở phía
hạ lưu có thể phải dừng sản xuất trong những ngày thủy điện xả lũ.Tuy nhiên, trong mùa khô các nhà máy
sản xuất công nghiệp ở phía hạ lưu có thể bị thiếu nước cho sản xuất do việc sử dụng nước của nhà máy
thủy điện. Điều này gây gián đoạn cho việc sản xuất của các đơn vị sản xuất công nghiệp ở phía hạ lưu và
vì vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy cần có cơ chế đảm bảo việc khai thác và sử dụng hài
hòa giữa các cơ sở sản xuất thông quaviệc đảm bảo chất lượng và số lượng nguồn nước cho các cơ sở sản
xuất công nghiệp, những đối tượng trực tiếpchi trả DVMTR.
c.

Áp dụng chính sách chi trả DVMRT theo lộ trình

Thực tế, việc thu tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp là chưa có tiền lệ ở Việt Nam.
Để chính sách này có thể triển khai hiệu quả, cần thực hiện theo một lộ trình rõ ràng. Về thời gian, do cần
thời gian cho việc thực hiện truyền thông và kiện toàn quản lý nguồn nước, chính sách này có thể được
triển khai từ năm 2017. Song song với đó, công tác truyền thông và quản lý sự thay đổi của nguồn nước
vẫn luôn cần được tiến hành.
Về mức chi trả, nên áp dụng bắt đầu từ mức thấp sau đó tăng dần lên theo thời gian.Lộ trình đề xuất của
nghiên cứu là năm 2017 tạm thời áp dụng mức chi trả 35đồng/1m3 nước khai thác cho sản xuất công
nghiệp, tổng thu dự tính tương ứng là từ 303 triệu tới 855 triệu/năm. Sau đó, khi mức chi trả của nước
sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức
tăng tiền chi trả DVMTR của nước sạch.
d.

Sử dụng minh bạch và hiệu quả nguồn thu

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai cho thấy mong muốn của
họ là khoản thu được sử dụng một cách minh bạch, và đảm bảo sự tham gia của đại diện của các cơ sở sản
xuất công nghiệp trong các hoạt động lập kế hoạch cũng như giám sát kế hoạch bảo vệ rừng. Bên cạnh
đó, ý kiến của các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai cho
rằng, số tiền chi trả DVMTR phải được chi trả cho đúng các hộ dân có diện tích rừng nằm trên lưu vựcđể
việc bảo vệ rừng có hiệu quả. Phải có cơ chế gắn trách nhiệm của người được nhận tiền chi trả DVMTR
đối với hoạt động bảo vệ rừng, có cam kết bảo đảm về cung cấp nguồn nước đủ số lượng và chất lượng.
Kết quả phỏng vấn các đối tượng đã được nhận tiền chi trả DVMTR từ thủy điện và nước sạch tại tỉnh Lào
Cai cho thấy, mô hình quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR thông qua thôn bản là mô hình đạt được
hiệu quả cao. Họ vừa là người đại diện cho cộng đồng nhận và phân phối tiền chi trả DVMTR cho các cá
nhân, hộ gia đình trong thôn vừa là người đứng ra tổ chức các tổ, đội tuần tra bảo vệ rừng và đóng vai trò
là người giám sát công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các hương ước được xây dựng bởi thôn bản cũng
có vai trò quan trọng như những cam kết bảo vệ rừng và buộc các cá nhân, hộ gia đình phải tuân theo. Vì
vậy đối với việc sử dụng tiền thu được từ chi trả DVMTR của hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai nên tiếp tục được quản lý và sử dụng thông qua thôn bản.
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KẾT LUẬN

L

ào Cai là một tỉnh thuộc biên giớimiền núi phía Bắc có nguồn tài nguyên khoáng sản rất đa dạng.
Đây là cơ sở cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo quy hoạch công nghiệp tỉnh Lào Cai, định
hướng phát triển sản xuất công nghiệp trong tương lai sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng
gia tăng, đặc biệt là nguồn nước mặt. Vì vậy việc bảo vệ và phát triển rừng để cung cấp nguồn nước đủ về
số lượng và đảm bảo về chất lượng là yêu cầu yêu cầu cần thiết được quan tâm.
Triển khai chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực
tiếp từ rừng ở Lào Cai là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn bởi các cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn
đều chứng minh rừng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì và điều tiết số lượng và chất lượng
nước cung cấp cho sản xuất công nghiệp.Nghiên cứu này đã ước lượng được giá trị điều tiết và duy trì nguồn
nước của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai là 637,19 đồng/1m3 nước khai thác.

Việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn
nước trực tiếp từ rừng tại Lào Cai nhận được sự đồng thuận cao khi 100% đại diện các cơ sở được phỏng
vấn đồng ý và sẵn sàng chi trả cho việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng
cường và duy trì nguồn nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại
diện các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở này cho
việc bảo vệ rừng, nhằm duy trì giá trị điều tiết nước mà rừng đang cung cấp cho họ, đã được ước tính khoảng
30 đồng/1m3 nước khai thác được.
Dựa trên cơ sở kết quả tính toán về giá trị mà rừng cung cấp cho sản xuất công nghiệp tại Lào Cai và mức
sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trên địa bàn, nhóm tư vấn đã đưa ra
các mức chi trả có thể thực hiện được. Từ việc phân tích ưu, nhược điểm của từng mức chi trả và cân nhắc
các đặc điểm khi áp dụng chính sách mới tại địa phương, nghiên cứu đề xuất áp dụngmức chi trảtheo lộ
trình: ban đầu áp dụng mức chi trả 35đồng/1m3 nước khai thác cho sản xuất công nghiệp, tổng thu dự tính
tương ứng là từ 303 triệu tới 855 triệu/năm. Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên,
mức chi trả của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức tăng tiền chi trả DVMTR của nước
sạch.Để việc áp dụng hiệu quả, đạt đồng thuận cao thì công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cần
phải được chú trọng thực hiện trước.
Về căn cứ thu tiền DVMTR, kết quả khảo sát đã chỉ ra hai căn cứnhân được được sự đồng thuận cao của
các cơ sở sản xuất công nghiệp. Căn cứ 1 là dựa trên lượng nước khai thác thực tế của các đơn vị sản xuất
công nghiệp (do các đơn vị tự khai báo với ngànhThuế). Phương án này phản ánh được nguyên tắc công
bằng trong việc chi trả, đó là khai thác bao nhiêu chi trả bấy nhiêu. Tuy nhiên, căn cứ này sẽ khó thu được
số liệu chính xác nếu ý thức tuẩn thủ của các cơ sở sản xuất công nghiệp không cao. Căn cứ 2 là dựa vào
lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp (do Sở TNMT tỉnh Lào Cai quản lý), có
sử dụng Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ để điều chỉnh (do Sở Công thương tỉnh Lào Cai cung cấp). Căn
cứ này có cơ sở pháp lý rõ ràng, dễ thực hiện, dễ quản lý. Với việc sử dụng hệ số Tỷ lệ huy động công suất

40

trong kỳ để điều chỉnh, các cơ sở thực chất chỉ chi trả trên lượng nước thực tế khai thác của mình, như vậy
dảm bảo nguyên tắc công bằng trong việc chi trả. Từ đó, nhóm tư vấn đề xuất sử dụng căn cứ 2 tại Lào Cai.
Ngoài ra, để thuận lợi khi áp dụng chính sách, việc Sở Công Thương có trách nghiệm cung cấp Tỷ lệ huy
động công suất trong kỳ của các cơ sở sản xuất công nghiệp nên được thể chế hóa trong các Quy định và
các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo.
Về hình thức chi trả, hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ BVPTR Lào Cai được đề xuất đối với trường
hợp chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng. Hình
thức chi trả này nhận được sự đồng thuận cao từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Trên thực tế, Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR trong
lĩnh vực thủy điện và sản xuất nước sạch. Về mục đích sử dụng tiền, theo điều 8 của Nghị định 99 và ý
kiến của đa số các cơ sởđược khảo sát, tiền DVMTR nên được chi trả trực tiếp cho các chủ rừng, điều này
nên được tuân thủ.
Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp
có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai, nghiên cứu đã có một số kiến nghị về các nội
dung: (i) tăng cường công tác truyền thông; (ii) tăng cường hoạt động quản lý nguồn nước; (iii) lộ trình
áp dụng chính sách chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai và (iv) sử dụng minh bạch và
hiệu quả nguồn thu.
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁTHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CÓ SỬ DỤNG NƯỚC TỪ RỪNG TẠI LÀO CAI

PHIẾU KHẢO SÁT

“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động
sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng”
PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT:
ố thứ tự của Phiếu: ………………………………………
Ngày điều tra: ……………………………………… Địa điểm điều tra:………………………………………
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã được Chính phủ ban hành trong Nghị định số
99/2010/NĐ-CP. Nhằm hỗ trợ việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ở các địa phương, Phiếu điều tra này
được thực hiện để thu thập ý kiến của các bên liên quan. Kết quả điều tra sẽ được sử dụng để lựa chọn
phương án phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, từ đó đạt được sự đồng thuận trong việc thực thi
chính sách chi trả DVMTR.
A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
1. Họ và tên:
2. Vị trí công tác:
B. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
3. Tên công ty:
4. Năm thành lập:
5. Sản phẩm chính của công ty:
6. Sản lượng sản xuất trung bình mỗi năm:
7. Sản lượng được tiêu thụ trong các năm gần đây (tăng lên/giảm đi/ổn định):
8. Các rủi ro trong sản xuất đối với sản phẩm của công ty:
9. Doanh thu bình quân năm của công ty:
C. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
10. Hiện tại công ty đang sử dụng bao nhiêu nước (m3/ngày đêm):
11. Làm thế nào để đo lường được lượng nước này (dựa vào định mức nước cần thiết cho sản xuất, hay
dựa vào công suất máy bơm, bể chứa, hay đồng hồ đo nước)?
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12. Các mục đích sử dụng và yêu cầu về chất lượng của nước tương ứng?
•

Sinh hoạt: 		

hoàn toàn sạch

có xử lý 1 phần

Không qua xử lý

•

Rửa nguyên liệu:

hoàn toàn sạch

có xử lý 1 phần

Không qua xử lý

•

Chế biến:			

hoàn toàn sạch

có xử lý 1 phần

Không qua xử lý

•

Khác: 			

hoàn toàn sạch

có xử lý 1 phần

Không qua xử lý

13. Công ty của ông/bà có sử dụng nước tuần hoàn hay không?
Tỉ lệ nước sử dụng tuần hoàn bằng: …………………………% tổng lượng nước sử dụng.
14.Công ty đã có khi nào gặp tình trạng thiếu nước cho sản xuất chưa?
Thời điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu nước trong năm?
Những khi thiếu nước, công ty khắc phục như thế nào?		
15. Để đáp ứng lượng nước sử dụng, công ty lấy nước từ những nguồn nào?
•

Tự khai thác, từ nguồn khai thác (tên sông, suối):
Với khối lượng (m3/ngày đêm):
Phương thức đo lường (dựa vào công suất máy bơm, hay đồng hồ đo, hay lượng nước khai thác đã
đăng ký):
Chi phí đầu tư cho hệ thống khai thác:
Chi phí khai thác (VNĐ/m3):

•

Mua thêm của nhà máy nước sạch, với khối lượng:
Khối lượng nước thô: ……………………………...Đơn giá:………………. (VNĐ/m3)
Khối lượng nước đã qua xử lý: …………………….Đơn giá:.…………….. (VNĐ/m3)

D. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
16. Ông/bà/công ty có biết về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Chính phủ
không? ………………………………………………………………………………………………...………
17. Nếu có, xin hãy nêu rõ, ông/bà/công ty đã biết được những nội dung gì liên quan đến lĩnh vực sản
xuất công nghiệp của chính sách này? ………………………………………………………………….……
18. Ông/bà/công ty đã biết về chính sách này qua kênh thông tin nào?
q

Tivi		

q

Kênh khác …………………………

q

Internet

q

Sách báo			 q

Người thân/ bạn bè
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19. Theo ông/bà, chính sách chi trả DVMTR quy định các công ty sản xuất công nghiệp phải chi trả để
khuyến khích các chủ rừng bảo vệ rừng tốt hơn nhằm duy trì nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất
có hợp lý hay không?
1 q Có
0 q Không
Tại sao?		
20. Khi Chính phủ triển khai chính sách chi trả DVMTR trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước từ rừng, theo ông/bà việc thiết lập mức thu nên căn cứ vào yếu tố nào sau đây để đảm
bảo công bằng giữa các công ty sản xuất công nghiệp cùng sử dụng nguồn nước có nguồn gốc từ
rừng:
Lợi nhuận của công ty
Doanh thu của công ty
Sản lượng sản phẩm của công ty
Lượng nước sử dụng thực tế của công ty
Lượng nước tự khai thác thực tế của công ty
Lượng nước tự khai thác, theo giấy phép đăng ký khai thác của công ty
Nhu cầu vốn cho bảo vệ và phát triển rừng trong lưu vực cung cấp nước cho Tỉnh
Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………………
21. Theo các căn cứ trên, xin ông/bà vui lòng cho biết mức thu tối đa là bao nhiêu, thì công ty của ông/
bà có thể chấp nhận, với nhận thức là số tiền này sẽ giúp bảo vệ rừng, từ đó duy trì nguồn nước cho
hoạt động sản xuất của chính công ty mình?
•

Thu theo lượng nước tự khai thác của công ty, mức thu (đơn giá)…………….VNĐ/m3

•

Thu theo lượng nước trong giấy phép đăng ký khai thác của công ty, mức thu (đơn giá) là:…………
……………………………………………………………………VNĐ/m3

•

Phương án thu khác:……………………………………………………………………………………
Mức thu:………………………………………………………………………………….………….…

22. Nghị định 99 cho phép các cơ sở hạch toán tiền DVMTR vào giá thành sản phẩm. Nếu phải thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công ty của ông bà có dự định hạch toán khoản chi này
vào giá thành sản phẩm không?
1 q Có
0 q Không
NẾU CÓ, việc tăng giá thành sản phẩm có gây khó khăn gì cho công ty trong vấn đề cạnh tranh hay
cung ứng sản phẩm không?
NẾU KHÔNG, công ty sẽ lựa chọn giải pháp nào để vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất, vừa thực
hiện được trách nhiệm xã hội về bảo vệ và phát triển rừng?
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23. Khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công ty có yêu cầu gì đối với các cơ quan
quản lý/triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng này hay không, xin nêu cụ thể?
24. Theo ông/bà, tiền DVMTR thu được trong lĩnh vực công nghiệp nên được sử dụng như thế nào (Chi
trả cho các chủ rừng, hoặc dành cho dự án trồng rừng)?
25. Ông/bà có ý kiến đóng góp gì thêm cho chính sách chi trả DVMTR được triển khai một cách thuận
lợi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hay không?

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
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2815,39

38908

Tổng lượng nước sử
dụng theo đăng ký
(m3/ngày đêm)

2560

1344

300

300

8600

7500

6652,97

25

3000

10000

3

5000

1166,00

8300

7200

2939,87

25

2000

10000

4

2520

666.00

8600

7500

7316,39

25

6000

80000

5

638,16

638,16

8600

7500

6000

20

6000

0

6

1227,65

1227,65

8300

6800

6000

20

6000

0

7

10000

3000

7900

6800

6000

20

6000

0

8

990

6000

7900

6800

6000.2

25

6000

10000

9

817

817

8600

7500

7341.4

25

6000

10000

10

655

327.5

8600

7500

2006.69

25

2000

20000

11

Chú ý: chi phí đầu tư ban đầu của một số cơ sở bằng 0 do các cơ sở nàyđược thừa hưởng cơ sở hạ tầng, nhà máy nước từ thời liên xô, hoặc các cơ sở cũ
để lại.

7862,05

Lượng nước khai
thác thực tế 2014
(m3/ngày đêm)

8300

5000

Chi phí khai thác
nước (đồng/m3)

25

7900
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Tuổi thọ dự kiến
của nhà máy nước
(năm)

2000

7200

5000

Chi phí thường
xuyên (đồng/m3)

10000

2

6800

0

Chi phí đầu tư ban
đầu (triệu đồng)

Chi phí mua nước
thay thế theo mức
giá năm 2014
(đồng/m3)
Chi phí mua nước
thay thế theo mức
giá mới (đồng/m3)
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BÁO CÁO TÓM TẮT
I.

Giới thiệu

Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại ViệtNam” (IPFES), tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), điều phối bởi
công ty Nippon Koei Consulting Company (Nippon Koei Co., Ltd.) và thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu
sinh thái và môi trường rừng (RIFEE), dưới sự giảm sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF).
Nghiên cứu này nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn cho Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai trong
việc xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với hoạt động du lịch.
II. Mục tiêu, nội dung và các hoạt động nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Theo Khoản 4, Điều 7 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
có hưởng lợi từ DVMTR phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch”. Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng cơ
chế chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Lào Cai. Để thực hiện được mục tiêu chung này, các
mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau:
(1)

Xác định được vai trò của DVMTR đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Lào Cai;

(2)

Xác định được đối tượng thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phải chi trả DVMTR tại tỉnh
Lào Cai;

(3)

Xác định và đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR trong hoạt động kinh doanh dịch
vụ du lịch phù hợp với thực tế tại tỉnh Lào Cai;

(4)

Đánh giá được sự đồng thuận giữa các bên liên quan;

(5)

Đề xuất được lộ trình triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện của
tỉnh Lào Cai.

2.2. Nội dung
Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:
(1)

Nghiên cứu tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lào Cai và Sa Pa;

(2)

Ước lượng giá trị của rừng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lào Cai và mức sẵn lòng
chi trả (WTP) khi tham gia chi trả DVMTR;
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(3)

Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có sử dụng nước từ rừng
tại Lào Cai.

(4)

Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất, và thảo luận một số nội dung về
cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.

2.3. Các hoạt động nghiên cứu
(1)

Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về hoạt động du lịch tại Lào Cai;

(2)

Thực hiện khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin về các đối tượng liên quan, bao gồm các cơ
quan quản lý như Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Cục thuế,…; Đại
diện Hiệp hội du lịch Sa Pa; 20 công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú; 90 khách du lịch; 4 công ty bán vé
vào khu du lịch; các đối tượng cung cấp dịch vụ môi trường rừng như Ban Quản lý rừng phòng hộ,
Ban Giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên và các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng;

(3)

Thực hiện phân tích số liệu, nghiên cứu và đề xuất các phương án áp dụng chi trả DVMTR tại Lào Cai;

(4)

Tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp nhằm tư vấn
cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) Lào Cai xây dựng chính sách.

III. Kết quả
3.1. Du lịch dựa vào rừng tại Lào Cai và khả năng áp dụng chi trả DVMTR
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới nằm phía tây bắc Việt Nam, với 203,5 km đường biên giới giáp
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và có cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu với lưu lượng giao thông rất lớn. Du lịch đã
và đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Lào Cai, thường xuyên đóng góp từ 10-11,5% GDP
toàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2014). Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng lượng khách du lịch
thường xuyên ở mức 12%/năm. Năm 2015, tỉnh đã đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng hơn 3,5 lần so với
năm 2006.
Hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đang được định hướng quy hoạch theo lãnh thổ. Cụ thể, du lịch đang
được tổ chức thành các vùng, xây dựng hình ảnh đặc trưng theo các loại hình du lịch. Theo Quy hoạch
phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030, các loại hình du lịch dựa vào rừng
như du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng núi sẽ là một trọng tâm phát triển của tỉnh. Theo đó, các khu
vực được quy hoạch để phát triển các loại hình du lịch này bao gồm:
•

Huyện Sa Pa: Trung tâm thị trấn Sa Pa, San Sả Hồ, xã Lao Chải, Sử Pán, Hầu Thào, Thanh Phú, Bản Hồ,
Nậm Sài, Nậm Cang, Tả Phìn và Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

•

Huyện Bát Xát: Khu vực cao nguyên Phìn Hồ, Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.

•

Huyện Bắc Hà: Tả Van Chư và Trung Đô.

•

Huyện Mường Khương: Cao Sơn, Vang Leng, Tả Thàng và Tả Ngài Chồ.

•

Huyện Si Ma Cai: Quan Thần Sán và bản Mế.

Các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu vực này là đối tượng tiềm năng để áp dụng chi trả
DVMTR, theo đúng Khoản 4, Điều 7 của Nghị Định 99/2010/ND-CP.
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Trong phạm vi của nghiên cứu này, nhóm tư vấn chỉ tập trung vào Huyện Sa Pa (với các thị trấn và xã giới
hạn nêu trên) để xây dựng và đề xuất cơ chế chi trả DVMTR phù hợp với tình hình thực tế. Sa Pa hiện nay
là điểm thu hút khách du lịch chính của tỉnh Lào Cai với 1.4 triệu lượt khách tham quan trong năm 2015,
chiếm 70% lượng khách du lịch toàn tỉnh và đóng góp 64% tổng doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh
Lào Cai (UBND huyện Sa Pa, 2015). Kết quả nghiên cứu điểm tại Sa Pa là cơ sở để mở rộng áp dụng chi trả
DVMTR cho các điểm du lịch khác ở Lào Cai.
3.2. Giá trị kinh tế của việc tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Sử dụng các phương pháp phát biểu sự ưa thích (stated-preference methods), bao gồm phương pháp
đánh giá ngẫu nhiên (contingent valuation method) và phương pháp thực nghiệm các lựa chọn (choice
experiments), nghiên cứu đã ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch cho việc bảo tồn và phát
triển rừng, khi tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Kết quả ước lượng này là cơ sở để xác định
các mức tăng giá dịch vụ du lịch phù hợp, được khách chấp nhận.
Theo kết quả điều tra, lý do chủ yếu khiến khách du lịch chọn Sa Pa là cảnh quan rừng và môi trường
không khí trong lành. Do chính sách chi trả DVMTR giúp đẩy mạnh việc bảo tồn rừng, khách du lịch sẵn
sàng chi trả một mức tăng giá vé và giá phòng nhất định, như một hình thức góp sức nhằm duy trì những
giá trị rừng mà họ đang được hưởng tại Sa Pa. Các mức tăng này được thể hiện trong bảng dưới đây.

MỨC SẴN LÒNG CHẤP NHẬN TĂNG GIÁ CỦA KHÁCH DU LỊCH
Mức cao

Mức thấp

Mức tăng giá trên 1 vé tham quan (%)

7,35%

2%

Mức tăng giá trên 1 phòng nghỉ (%)

4,97%

2,50%

Bảng1 trình bày mức tăng theo tỉ lệ %, do mức giá vé tham quan là khác nhau với các điểm tham quan
khác nhau, giá phòng nghỉ cũng khác nhau, nên mức tăng theo tỉ lệ % có tính đại diện cao hơn mức tuyệt
đối. Về con số tuyệt đối, 7,35% giá vé vào cửa tương đương với 3.772,22 VNĐ và 4,97 % giá phòng tương
đương với 21.885,24 VNĐ. Đáng chú ý, các mức tăng giá này thể hiện lợi ích mà các công ty bán vé du lịch
và các công ty lưu trú có thể thu được (bằng cách tăng giá dịch vụ của mình trong mức mà khách du lịch
chấp nhận được) khi họ tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR1.
3.3. Cơ chế chi trả DVMTR tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Để đảm bảo tính khả thi, việc thu tiền chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch cần được áp dụng với đúng
đối tượng hưởng lợi từ DVMTR và tránh thu trùng, tư vấn đề xuất giới hạn áp dụng chi trả DVMTR với hai
đối tượng tại Sa Pa: công ty kinh doanh bán vé vào các điểm tham quan du lịch và các công ty kinh doanh
lưu trú tại Sa Pa. Theo đó, các phương án thực thi sẽ được áp dụng cho doanh thu từ tiền vé tham quan
và doanh thu từ tiền phòng.
1 K
 hoản 4, Điều 5, Nghị Định 99/2010/ND-CP nêu rõ “Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là một yếu tố trong giá thành sản phẩm”, tức cho
phép các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch tăng giá dịch vụ của mình khi tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
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3.3.1. Áp dụng chi trả DVMTR trên doanh thu từ tiền vé tham quan.
Kết quả ước lượng cho thấy mức tăng giá vé tham quan nhằm thực thi chính sách chi trả DVMTR mà
khách du lịch chấp nhận được là trong khoảng 2% (mức thấp) đến 7.35% (mức cao) của giá vé hiện hành.
Ngoài ra, khảo sát 4 công ty bán vé tại Sa Pa cho kết quả mức sẵn lòng chi trả của các công ty khi tham gia
chi trả DVMTR là từ 1% đến 1,5% doanh thu từ bán vé. Dựa trên các kết quả này, nghiên cứu đề xuất các
phương án chi trả DVMTR như sau:

TỔNG THU DVMTR TRÊN DOANH THU VÉ THAM QUAN
THEO 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ước tính số lượng du khách
mua vé tham quan (lượt)

643.497

740.021

851.024

978.678

1.125.480

Ước tính tổng doanh thu từ
tiền vé tham quan của các
công ty bán vé (triệu đồng)

50.523

58.102

66.817

76.840

88.366

Phương án 1: Mức chi trả bằng 2% doanh thu từ tiền vé tham quan
Tổng thu DVMTR ước tính
trong năm (triệu đồng)

1.010,47

1.162,04

1.336,34

1.536,79

1.767,31

1.152,60

1.325,48

Phương án 2: Mức chi trả bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé tham quan
Tổng thu DVMTR ước tính
trong năm (triệu đồng)

757,85

871,53

1.002,26

Lưu ý: Tổng thu DVMTR có thể tăng lên khoảng 6,57 tỉ/năm (với mức chi trả 1,5%) và khoảng 8,76 tỉ/năm
(với mức chi trả 2%) khi Công ty dịch vụ cáp treo Fansipan thực hiện chi trả DVMTR.
Trong đó, phương án 2 có thể là phương án hợp lý nhất. Mức thu của phương án này nằm ở giữa mức sẵn
lòng chấp nhận tăng giá vé của khách du lịch (2%-7,35% doanh thu từ tiền vé, chính là các lợi ích mà các
công ty kinh doanh bán vé thu được khi tăng giá vé) và mức sẵn lòng chi trả của các công ty bán vé (1%
-1.5% doanh thu từ tiền vé).
3.3.2. Áp dụng chi trả DVMTR trên doanh thu từ tiền phòng
Kết quả ước lượng mức sẵn lòng chấp nhận tăng giá của khách du lịch là trong khoảng 2,5% - 5% giá
phòng. Lưu ý, các mức này cũng chính là mức gia tăng lợi ích mà các công ty kinh doanh lưu trú có thể
thu được (bằng cách tăng giá phòng) khi họ tham gia chi trả DVMTR. Trong khi đó, mức sẵn lòng chi trả
cho DVMTR của các công ty kinh doanh lưu trú ước lượng được là 0,8% - 1% doanh thu từ tiền phòng. Trên
cơ sở cân đối các kết quả này và khả năng đồng thuận của các công ty kinh doanh lưu trú, nghiên cứu đề
xuất 2 phương án chi trả DVMTR như sau:
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TỔNG THU DVMTR TRÊN DOANH THU TỪ TIỀN PHÒNG
THEO 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ước tính tổng doanh thu từ tiền phòng
trong năm của toàn Sa Pa (triệu đồng)

388.552

446.834

513.859

590.938

679.579

Ước tính tổng doanh thu từ tiền phòng
trong năm của 23 công ty kinh doanh lưu
trú tại Sa Pa đã ký hợp đồng chi trả DVMTR
(triệu đồng)

23.634

27.179

31.256

35.944

41.335

Phương án 1: Mức chi trả bằng 1,5% doanh thu từ tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong năm
(triệu đồng)

5.828,3

8.936,7

10.277,2

11.818,8

13.591,6

Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính trong
năm (triệu đồng)

354,50

407,68

468,83

539,16

620,03

Phương án 2: Mức chi trả bằng 1% doanh thu từ tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong năm
(triệu đồng)
Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính trong
năm (triệu đồng)

3.885,52

6.702,51

7.707,89

8.864,07

10.193,69

236,34

271,79

312,56

359,44

413,35

Chú giải: Tổng thu DVMTR tối đa: là mức đạt được khi tất cả các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa (185 công
ty) đều ký hợp đồng chi trả DVMTR.
Tổng thu DVMTR tối thiểu: là mức đạt được khi chỉ có 23 công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa ký hợp đồng chi
trả DVMTR như hiện nay.
Lưu ý, phương án 1 hiện đang được áp dụng tại Sa Pa và chỉ có 23 (trên tổng số 185) đơn vị đồng thuận
tham gia. Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, nhóm tư vấn đề xuất hiện tại áp dụng Phương
án 2, với mức chi trả là 1% doanh thu từ tiền phòng. Sau đó, xem xét tăng lên mức 1,5% để đảm bảo thể
hiện tốt hơn bản chất khoa học của chi trả DVMTR.
Theo đó, nghiên cứu phương án kết hợp thực hiện chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại
Sa Pa là: mức chi trả 1.5% doanh thu từ tiền vé và 1% doanh thu từ tiền phòng.

TỔNG THU DVMTR ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI SA PA
THEO PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
Năm

2017

2018

2019

2020

Phương án kết hợp: Mức chi trả bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé tham quan và 1% doanh thu từ
tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong
năm (triệu đồng)

7574,04

8710,15

10016,67

11519,17

Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính trong
năm (triệu đồng)

1143,31

1314,81

1512,03

1738,84
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Chú giải: Tổng thu DVMTR tối đa: là mức đạt được khi tất cả các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa đều ký hợp
đồng chi trả DVMTR.
Tổng thu DVMTR tối thiểu: là mức đạt được khi chỉ có 23 công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa ký hợp đồng chi
trả DVMTR như hiện nay.
Lưu ý với mức chi trả này, tổng thu DVMTR có thể tăng lên ít nhất 6,57 tỉ/năm khi Công ty dịch vụ cáp treo
Fansipan thực hiện chi trả DVMTR.
Với phương án kết hợp này, ước tính tổng thu DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Sa Pa sẽ là
khoảng 1,14 tỉ đồng trong năm 2017 và tăng dần tới khoảng 12 tỉ trong năm 2020, khi số lượng các công
ty kinh doanh lưu trú ký hợp đồng DVMTR nhiều hơn. Đặc biệt, khi dịch vụ cáp treo Fansipan thực hiện
chi trả DVMTR, tổng thu DVMTR từ du lịch có thể tăng lên thêm ít nhất 6,57 tỉ/năm. Ngoài ra, sự xuất hiện
của cáp treo Fansipan và các công trình liên quan sẽ gây tác động lan tỏa, giúp tăng cả doanh thu lưu trú
và các đơn vị bán vé khác. Kết quả cuối cùng của các tác động này là rất khó xác định, phụ thuộc vào cách
tổ chức của các công ty bán vé và lưu trú, và đòi hỏi phải có một nghiên cứu riêng.
3.3.3 Hình thức chi trả
Nghiên cứu đề xuất hình thức chi trả gián tiếp, được trình bày trong Điều 6 của Nghị định 99/2010/ND-CP
là phù hợp với Sa Pa.
Cộng đồng
Công ty du lịch bán
vé tham quan
Quỹ BVPTR cấp tỉnh

Vườn quốc gia và
khu bảo tồn, ban
quản lý

Công ty du lịch
lưu trữ
Hộ dân

HÌNH THỨC CHI TRẢ GIÁN TIẾP THÔNG QUA QUỸ BVPTR
Về đối tượng nhận chi trả, Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ có quy định rõ đối tượng được nhận
chi trả là các chủ rừng. Điều này cũng phù hợp với kết quả khảo sát về nguyện vọng của đối tượng hưởng
lợi và đối tượng cung cấp DVMTR tại Sa Pa. Vì vậy, việc thực hiện đúng tinh thần của Nghị định 99 như
kể trên là phù hợp. Trong trường hợp không thể xác định được chính xác chủ rừng, việc chi trả nên chú
ý đảm bảo nguyên tắc: tiền thu từ vùng nào nên được ưu tiên chi trả cho vùng đó, và các khoản chi cần
được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND Tỉnh.

59

IV. Tóm tắt đề xuất
•

Đối tượng chi trả DVMTR: là các công ty bán vé du lịch và các cơ sở lưu trú tại các khu vực được quy
hoạch cho du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng núi, theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030.

•

Căn cứ thu đề xuất: Dựa trên doanh thu từ tiền bán vé và doanh thu từ tiền phòng. Việc bóc tách
tiền phòng từ tổng doanh thu nên có sự giám sát của Quỹ BVPTR Lào Cai, Chi cục thuế Sa Pa và Cục
thuế tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, Quỹ BVPTR Lào Cai có thể tham chiếu theo kết quả khảo sát mẫu của
nghiên cứu này, đó là trung bình doanh thu từ tiền phòng bằng khoảng 52% tổng doanh thu của
các công ty lưu trú.

•

Mức chi trả đề xuất: mức chi trả DVMTR bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé và 1% doanh thu từ tiền
phòng

•

Hình thức chi trả gián tiếp qua Quỹ BVPTR là phù hợp tại Sa Pa.

•

Đối tượng nhận chi trả là các chủ rừng, theo đúng Nghị Định 99/2010/NĐ-CP. Trong trường hợp
không thể xác định được chính xác chủ rừng, việc chi trả nên chú ý đảm bảo nguyên tắc: tiền thu
từ vùng nào nên được ưu tiên chi trả cho vùng đó, và các khoản chi cần được sự phê duyệt của Chủ
tịch UBND Tỉnh.

•

Kết quả nghiên cứu điểm tại Sa Pa có thể được mở rộng áp dụng ở các điểm du lịch khác tại Lào Cai
và trên toàn quốc.
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PHẦN MỞ ĐẦU

1

T

heo Tổ chức Lương thực thế giới, FAO (2003), rừng cung cấp Giá trị cảnh quan (Landscape) bao gồm
việc duy trì cảnh quan đẹp như các dòng sông, suối, thác nước… và giá trị giải trí (Recreation) bao
gồm giá trị về chất lượng không khí, không gian vui chơi, phương tiện vui chơi, nghỉ dưỡng, …cho
con người. Nếu không có các giá trị này, nhiều hoạt động du lịch sẽ không thể thực hiện được, tiêu biểu
như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng,… Vì vậy, việc bảo vệ rừng để duy trì các giá trị trên là một phần
quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của của du lịch nói chung.
Hiện nay, chi trả cho dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong lĩnh vực du lịch đã trở nên phổ biến trên thế
giới. Tại Costa Rica, một số khách sạn tham gia vào cơ chế chi trả DVMTR để bảo vệ lưu vực của các dòng
sông, vì họ nhận thức được về mối tương quan chặt chẽ giữa dịch vụ môi trường nước từ các dòng sông
này và hoạt động du lịch của mình. Theo đó, từ năm 2005, một số khách sạn chi trả hàng năm 45.5 USD
cho mỗi ha đất của các chủ đất địa phương và tài trợ 7% tổng số chi phí hành chính của mô hình chi trả
DVMTR (Hoang & Do, 2011). Tại Belize, hoạt động du lịch do hiệp hội du lịch địa phương thực hiện, 20%
doanh thu hàng năm được trích lại vào một quỹ, mà khoảng một phần năm số đó được dành cho bảo tồn
và phát triển rừng (Mayrand & Paquin, 2004). Công ty du lịch CCAfrica hoạt động trên 6 nước ở châu Phi
đóng góp $103.448 cho một quỹ bảo tồn và phát triển rừng. Tại Phillipines, $0,11-0,19 được tính thêm cho
mỗi vé tham quan vào vườn quốc gia (Landell-Mills & Porras, 2002).
Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 quy định về chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tại Nghị định này, chính phủ quy định 5 loại dịch vụ môi trường
rừng được chi trả bao gồm: (i) Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; (ii)
Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; (iii) Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng,
giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích
rừng và phát triển rừng bền vững; (iv) Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các
hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; (v) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống
tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản. Trong đó, chi trả DVMTR đối với du lịch
thu tiền thông qua hai kênh chính: công ty thương mại du lịch (lưu trú, vận chuyển, tổ chức tour) và các
vườn quốc gia và khu bảo tồn, với mức là 12% doanh thu. Tuy nhiên, việc áp dụng nghị định này tại các
địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc và chưa thể thu được kết quả như mong đợi.
Lào Cai là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc thực hiện chi trả DVMTR. Đây là một tỉnh có
tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái với diện tích đất lâm nghiệp chiếm tới 52% tổng diện tích
(Cục thống kê tỉnh Lào Cai, 2015). Trên địa bàn tỉnh có Vườn quốc gia Hoàng Liên và Sa Pa với nhiều điểm
du lịch nổi tiếng. Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai (Sở VHTT&DL Lào Cai), tổng
doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2014 của Lào Cai đạt 1.841 tỷ đổng, trong đó huyện Sa Pa đóng góp
tới 1.174 tỷ đồng với 850.000 lượt khách tham quan. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay có 576 đơn vị kinh
doanh dịch vụ du lịch. Trong đó có 512 đơn vị kinh doanh lưu trú, 25 đơn vị kinh doanh lữ hành và 03 đơn
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vị kinh doanh khu du lịch. Từ năm 2011 tới nay (Tháng 12 năm 2015), Quỹ Bào vệ và phát triển rừng Lào
Cai (Quỹ BVPTR Lào Cai) đã thương thảo ký kết được với 23 cơ sở kinh doanh du lịch. Tổng số tiền thu từ
hoạt động du lịch tới năm 2014 là 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở không đồng ý với cách tính mức chi
trả dịch vụ môi trường rừng do Tỉnh ban hành là 1.5% doanh thu theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND và
Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai. Theo các cơ sở kinh doanh du lịch này thì phải có
nghiên cứu nhằm xác định đối tượng thu và mức thu phù hợp, có cơ sở khoa học.
Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt
Nam” (IPFES), nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc chi trả DVMTR và tư vấn tăng tính khả thi của chính
sách này đối với hoạt động du lịch tại Lào Cai.

Nguon anh: leadtravel.com.vn
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MỤC TIÊU, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG
VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2

2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng được cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động
kinh doanh du lịch tại Lào Cai. Từ đó, các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu như sau:
(1)

Xác định đối tượng thực hiện hoạt động du lịch có thể áp dụng thực thi chi trả DVMTR tại tỉnh Lào Cai;

(2)

Xác định giá trị của dịch vụ về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng
đối với hoạt động kinh doanh du lịch;

(3)

Xác định mức thu và phương thức thu phù hợp với thực tế tại Lào Cai, nhằm đảm bảo tính công
bằng giữa các bên liên quan và tính khả thi của việc thực hiện;

(4)

Đánh giá sự đồng thuận giữa các bên liên quan;

(5)

Đề xuất lộ trình triển khai áp dụng chi trả DVMTR trong du lịch, phù hợp với Quy hoạch phát triển
du lịch tỉnh Lào Cai.

Trong đó, nguyên tắc khoa học của Chi trả DVMTR sẽ được đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện nghiên
cứu, đó là các bên tham gia chi trả phải là các đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, mức chi trả
phải được xác định dựa trên phần lợi ích thu được từ rừng, đã được bóc tách khỏi các nguồn lợi ích khác.
2.2. Nội dung nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nêu trên, nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nội dung sau:
(1)

Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình du lịch dựa vào rừng tại Lào Cai;

(2)

Thu thập và phân tích các kinh nghiệm thực thi chi trả DVMTR trong du lịch trong nước và quốc tế;

(3)

Xác định đối tượng hoạt động dịch vụ du lịch có thể áp dụng thực thi chi trả DVMTR tại Lào Cai;

(4)

Xác định mức thu và phương thức thu phù hợp với thực tế tại Lào Cai;

(5)

Đề xuất và phân tích ưu nhược điểm của các phương án thực thi Chính sách chi trả DVMTR đối với
hoạt động du lịch tại Lào Cai;

(6)

Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất;

(7)

Đề xuất một số nội dung về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của
các bên liên quan;
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(8)

Đánh giá sự đồng thuận của các bên liên quan, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh du lịch, VQG Hoàng
Liên và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai;

(9)

Đề xuất lộ trình triển khai phù hợp với Quy hoạch phát triển du lịch Lào Cai.

2.3. Đối tượng nghiên cứu
Trên lý thuyết, đối tượng của một nghiên cứu chi trả DVMTR là các bên tham gia hoạt động du lịch, bao
gồm: khách du lịch, công ty kinh doanh du lịch, vườn quốc gia và khu bảo tồn, công ty kinh doanh lưu
trú và vận chuyển (bên chi trả - bên hưởng DVMTR) và cộng đồng, vườn quốc gia, các hộ dân bảo vệ rừng
(bên nhận chi trả - bên cung ứng DVMTR). Cơ chế chung của việc chi trả này đã được tổng hợp bởi Thủy
và các cộng sự (2013) như Hình 1 dưới đây:
Khách du lịch

Cộng đồng

Công ty du lịch
Quỹ BVPTR
cấp tỉnh
Vườn quốc gia
và khu bảo tồn
Công ty kinh doanh
lưu trữ và vận
chuyển

Vườn quốc gia và
khu bảo tồn, ban
quản lý

Hộ dân

HÌNH 1: CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Nguồn: Thủy và cộng sự (2013)
Về bên chi trả, bản chất khoa học giúp xác định được 4 đối tượng như trên Hình 1 là bởi đây là các đối
tượng thu được lợi ích từ hoạt động du lịch có nguồn gốc từ rừng. Các lợi ích cụ thể này bao gồm:
•

Khách du lịch tham gia các hoạt động du lịch dựa vào rừng: hưởng thụ giá trị cảnh quan, giá trị giải
trí của rừng.

•

Công ty du lịch dẫn tour tới các điểm du lịch trong rừng và gần rừng: hưởng lợi từ hoạt động kinh
doanh du lịch dựa vào rừng.

•

Vườn quốc gia và khu bảo tồn: hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh du lịch và bán vé vào cổng vườn
quốc gia

•

Công ty kinh doanh lưu trú và vận chuyển: hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh lưu trú và vận chuyển
tại rừng.

Nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát 4 đối tượng này. Trong quá trình khảo sát và tư vấn, các nguyên tắc
mà nghiên cứu luôn tuân thủ đó là: (1) mức thu phải được xác định trên phần lợi ích mà các đối tượng này
thu được từ rừng, và (2) giới hạn đối tượng thu và cơ sở thu để tránh thu trùng.

64

Về bên nhận chi trả, cơ chế ở Hình 1 là lý tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, khác với thủy điện hay sản
xuất nước sạch, khi lưu vực tạo ra các giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước có thể được đo đạc chính
xác, giá trị cảnh quan và giải trí khó có thể được quy là do đơn vị rừng nào tạo ra. Việc xác định lưu
vực và chủ rừng được nhận chi trả tiền DVMRT trong du lịch vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn. Để đảm
bảo tư vấn phù hợp với thực tiễn tại Sa Pa, nghiên cứu này đã khảo sát ý kiến của các đối tượng chi
trả DVMTR về việc tiền họ chi trả nên được sử dụng như thế nào. Cùng với đó, nhóm nghiên cứu đã
thực hiện khảo sát một số đơn vị cung ứng DVMTR, bao gồm một số chủ rừng là hộ gia đình, cộng
đồng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng tại thị trấn Sa Pa và xã Tả Phìn, UBND thị trấn Sa Pa, Ban Quản lý
Rừng phòng hộ huyện Sa Pa và VQG Hoàng Liên, về nguyện vọng được nhận chi trả của họ.
2.4. Phạm vi nghiên cứu
Về phạm vi, nghiên cứu này được tiến hành tại Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Địa điểm này được lựa
chọn bởi các lý do sau đây:
Thứ nhất, Sa Pa hiện nay là điểm thu hút khách du lịch chính của tỉnh Lào Cai với 850.000 lượt khách
tham quan trong năm 2014, đóng góp 64% tổng doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh Lào Cai.
Thứ hai, Sa Pa nằm tách biệt ở độ cao trên 1500m so với mặt biển, cách trung tâm Lào Cai 38 km và
được bao bọc bởi rừng (xem Hình 2). Hầu hết các hoạt động du lịch tại nơi này đều có liên quan đến
rừng, sử dụng dịch vụ từ rừng như: du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch suối...

HÌNH 2: SA PA ĐƯỢC BAO QUANH BỞI RỪNG
Nguồn: Google earth, Landsat, map data (2015)
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Thứ ba, huyện Sa Pa đã được quy hoạch thành “Đô thị du lịch nghỉ dưỡng núi” trong Quy hoạch tổng thể
phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 91/2008/QĐBVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch). Các hoạt động du lịch tại Sa Pa, vì thế, có
đủ cơ sở khoa học và pháp lý để được coi là có hưởng lợi từ rừng, thuộc đối tượng áp dụng chính sách chi
trả DVMTR. Các cơ sở này là khác biệt quan trọng của Sa Pa với các điểm du lịch khác trong tỉnh như thành
phố Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chính sách chi trả DVMTR.
Chi tiết việc xác định khu vực áp dụng chi trả DVMTR được trình bày cụ thể hơn tại mục 4.3.1 về “Vùng du
lịch và giới hạn áp dụng chi trả DVMTR”. Kết quả nghiên cứu điểm tại Sa Pa sẽ tạo tiền đề để mở rộng áp
dụng chi trả DVMTR ở các điểm du lịch khách ở Lào Cai.
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PHƯƠNG PHÁP
VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

3

3.1. Thu thập và tổng hợp tài liệu thứ cấp
Nhóm tư vấn đã thu thập tài liệu thứ cấp bằng cách gặp gỡ trực tiếp, thu thập báo cáo từ các cơ quan
quản lý địa phương như: Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lào Cai
và Ban quản lý VQG Hoàng Liên. Cho tới nay, nhóm đã có được tài liệu thứ cấp về các nội dung:
•

Các chính sách áp dụng chi trả DVMTR trong du lịch trên thế giới, các chính sách hiện hành về chi trả
DVMTR trong du lịch tại Lào Cai.

•

Hoạt động du lịch trong tỉnh Lào Cai (loại hình, quy mô, địa điểm, cách thức tổ chức, hướng phát triển)

•

Hoạt động du lịch tại Sa Pa (loại hình, quy mô, địa điểm, cách thức tổ chức, hướng phát triển)

•

Các tài liệu về diễn biến rừng của toàn tỉnh Lào Cai (năm 2013, 2014) và của VQG Hoàng Liên (năm
2013,2014)

3.2. Tham vấn về chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
Ngoài thông tin từ các báo cáo của các cơ quan quản lý, nghiên cứu còn sử dụng phương pháp hội thảo
để thu thập thêm ý kiến của các bên liên quan về chi trả DVMTR.
Hội thảo tham vấn: “Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Lào
Cai” đã được tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai vào ngày 28/07/2015. Thành phần tham
gia bao gồm: đại diện của cơ quan nhà nước: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lào Cai, Ban
quản lý VQG Hoàng Liên; đại diện của Hiệp hội du lịch Lào Cai, Hiệp hội du lịch Sa Pa, cùng một số công
ty du lịch và cơ sở lưu trú tại Lào Cai. Các ý kiến thu được từ hội thảo cho thấy:
(1)

Tất cả các đại biểu đều ủng hộ việc thực thi Chính sách chi trả DVMTR trong kinh doanh dịch vụ du lịch;

(2)	Vấn đề cản trở việc thực thi là: cơ sở khoa học xác định đối tượng chi trả (bên sử dụng) DVMTR là
những hoạt động du lịch nào thực sự đang hưởng lợi từ rừng, xác định mức thu và hình thức thu để
đảm bảo công bằng giữa các bên tham gia, đồng thời có tính khả thi khi thực hiện
(3) 	Cần thiết phải có lộ trình thực hiện rõ ràng và thông báo trước cho các bên liên quan về mức thu và
phương thức thu tiền chi trả DVMTR trong du lịch. Ví dụ, thời điểm áp dụng thu cần được thông báo
trước ít nhất 1 năm, vì nhiều tour du lịch đã được bán trước 1 năm.
Từ các ý kiến trong hội thảo, nhóm tư vấn đã bước đầu xác định được hướng nghiên cứu phù hợp với điều
kiện thực tế tại Lào Cai như: lựa chọn địa điểm nghiên cứu tại Sa Pa (lý do đã trình bày ở mục 2.3), xác định
2 đối tượng để thu tiền DVMTR trong du lịch, đó là thu qua giá vé tham quan các điểm du lịch trong Sa Pa
và thu qua chi phí lưu trú (giá phòng trọ, khách sạn…) trong phạm vi Sa Pa.
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3.3. Điều tra khảo sát khách du lịch về mức sẵn lòng chi trả (WTP) để duy trì giá trị cảnh quan và
giải trí của rừng
Như đã trình bày ở trên, dù Nghị định số 99/2010/NĐ-CP chỉ quy định đối tượng phải nộp tiền chi trả
DVMTR các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng về bản chất, khách du lịch cũng sẽ phải chia sẻ một
phần khoản chi trả này. Việc điều tra mức sẵn lòng chi trả (WTP) của khách du lịch là phù hợp với cơ sở
khoa học của chi trả DVMTR và pháp lý được quy định trong nghị định 99.
Hơn nữa, nghiên cứu thí điểm cho thấy mức WTP của khách du lịch là mối quan tâm hàng đầu của các cơ
sở kinh doanh du lịch như: công ty du lịch và cơ sở lưu trú. Họ muốn biết sự tăng giá sản phẩm du lịch của
mình (do chịu thêm chi trả DVMTR) có làm sụt giảm lượng du khách và ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động
kinh doanh du lịch hay không. Đây là yếu tố tác động rất lớn tới mức WTP của các cơ sở này. Vì thế, nghiên
cứu WTP của khách du lịch là cần thiết. Kết quả thu được không chỉ là một cơ sở quan trọng để xác định
mức thu DVMTR trong du lịch mà còn giúp các bên kinh doanh du lịch cân nhắc điều chỉnh giá dịch vụ
mà không làm ảnh hưởng nhiều tới doanh thu.
Nhằm xác định mức sẵn lòng chi trả này, một số phương pháp dựa trên phát biểu sự ưa thích (State Preference) đã được sử dụng, bao gồm:
Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM): Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên thường
được sử dụng để lượng giá các giá trị sinh thái không có giá trên thị trường (như giá trị cảnh quan, môi
trường, sinh thái,…). Phương pháp này dựa trên việc hỏi trực tiếp người được phỏng vấn về mức sẵn lòng
chi trả của họ cho các giá trị môi trường, khi đưa ra một kịch bản giả định về những thay đổi về giá trị
môi trường đó. Đối với hoạt động du lịch, nghiên cứu này đã đưa ra câu hỏi trực tiếp về mức sẵn lòng chi
trả của khách du lịch cho Quỹ BVPTR, nhằm duy trì những giá trị cảnh quan và giải trí mà họ đang được
hưởng thụ tại Sa Pa.
Thực nghiệm lựa chọn (Choice Experiment - CE): Đặc thù của hoạt động du lịch là rất khó bóc tách để xác
định rõ rừng tạo ra lợi ích bao nhiêu cho du lịch, làm cơ sở đối chiếu với mức sẵn lòng chi trả. Trong bối
cảnh ấy, việc ước lượng đúng mức WTP càng trở nên quan trọng, vì đó là cơ sở duy nhất để xác định mức
chi trả. Thí nghiệm lựa chọn là phương pháp thường được sử dụng trong trường hợp này, để tăng mức
độ chính xác của ước lượng WTP (Mahieu và các cộng sự, 2014). Cơ sở của phương pháp này là yêu cầu
người trả lời phân tích mức WTP của mình được hình thành do các yếu tố cụ thể nào, mức WTP cho các
yếu tố đó là bao nhiêu, nhờ đó tránh được các câu trả lời về WTP chung chung, đại khái trong cách hỏi
thông thường. Về các mô hình phân tích kết quả phỏng vấn, CE cũng phức tạp hơn và cho độ chính xác
cao hơn cách phân tích thông thường.
3.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát
Nhóm tư vấn đã tiến hành khảo sát thực địa hoạt động kinh doanh du lịch tại Sa Pa từ ngày 27-30/07/2015
để hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức, hạ tầng phục vụ du lịch tại điểm nghiên cứu. Ngoài viêc gặp gỡ thu
thập thông tin thứ cấp, nhóm cũng đã thực hiện một số phỏng vấn thí điểm với các bên liên quan, gồm
có: các công ty du lịch lữ hành, các cơ sở lưu trú, các khách du lịch trong nước và khách du lịch nước ngoài.
Thông tin thu được từ các phiếu khảo sát thí điểm này đã giúp nhóm thiết kế Phiếu khảo sát chính thức
có trọng tâm hơn và phù hợp hơn với đặc điểm của Sa Pa.
Phiếu khảo sát được thiết kế để du khách có thể trả lời trong vòng 15 phút (chi tiết mẫu phiếu trong Phụ
lục 3) với kết cấu 3 phần như sau:
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Phần A. Thông tin chung về hoạt động của du khách

Phần B. Ý kiến của du khách về việc góp phần bảo vệ rừng

Phần C. Thông tin chung về độ tuổi, giới tính, thu nhập của du khách

Trong đó, phần B là trọng tâm của Phiếu khảo sát, gồm câu hỏi số 9 trực tiếp về mức sẵn lòng chi trả tối
đa để góp phần bảo vệ môi trường rừng theo phương pháp CVM và một số câu hỏi gợi mở (từ câu 11 đến
14) về mức sẵn lòng chi trả theo phương pháp CE.
Với phương pháp CVM, kịch bản giả định được đưa ra là khi áp dụng chi trả DVMTR tại Sa Pa, các công ty
sẽ hạch toán tiền DVMTR vào trong giá dịch vụ của họ (như vé tham quan và giá phòng khách sạn). Điều
này sẽ làm giá các dịch vụ tăng lên. Hiểu được như vậy, người trả lời sẽ suy nghĩ và đưa ra các mức tăng
mà mình có thể chấp nhận được.
Với phương pháp CE, từ các thông tin thứ cấp tại Sa Pa (như hiện trạng các hộ nhận khoán rừng, mức giá
vé tại một số điểm du lịch, mức giá phòng…) và đặc biệt là các thông tin thu được qua phiếu hỏi thí điểm,
nhóm tư vấn đã xác định được các thuộc tính để thiết lập các phương án thực thi cho các câu hỏi gợi mở
như trong Bảng 1 dưới đây

BẢNG 1: CÁC THUỘC TÍNH VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC THI CỦA PHƯƠNG PHÁP CE
HIỆN TRẠNG

Phương án
THỰC THI

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

Giữ nguyên mức hiện tại

5.000 VNĐ
10.000 VNĐ

MỨC TĂNG GIÁ phòng lưu trú

Giữ nguyên mức hiện tại

5.000 VNĐ
10.000 VNĐ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng
trong 1 tháng

2 đợt

4 đợt
6 đợt

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham
gia nhận khoán bảo vệ rừng

18 hộ

20 hộ
22 hộ

Tuân thủ quy định hiện hành,
có kiểm toán độc lập

Báo cáo kiểm toán độc lập
được CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE
CỦA QUỸ BVPTR

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào
Cai

Trong Bảng 1, các mức tăng giá được đưa ra dựa vào kết quả khảo sát thí điểm từ 27-20/07/2014. Theo
đó, mức sẵn lòng chi trả (WTP) của khách du lịch là khoảng 5.000-10.000 VNĐ thông qua vé tham quan,
và khoảng 5.000-10.000VNĐ thông qua giá phòng lưu trú.
Các thuộc tính “SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1 tháng”, “SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng” và “CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai”
được cân nhắc từ chính lựa chọn mức độ quan tâm của khách du lịch trong đợt khảo sát thí điểm. Theo
đó, các yếu tố về gia tăng giám sát bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân bảo vệ rừng, cơ chế
giám sát tài chính minh bạch của Quỹ BVPTR được xếp hạng quan tâm cao nhất.
Thuộc tính “SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1 tháng” với các mức 2 (hiện tại), 4 và 6 được hình thành
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dựa trên thực tế hiện nay là 2 đợt/tháng, và có thể tăng lên tới 6-8 đợt/tháng nếu nguy cơ cháy rừng cao,
hoặc được hỗ trợ kinh phi của Quỹ BVPTR. Thuộc tính “SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia nhận
khoán bảo vệ rừng”dựa trên thông tin thực tế về hoạt động giao khoán bảo vệ rừng ở Sa Pa hiện nay là
18 nhóm hộ và dự kiến mở rộng việc giao khoán này lên 22-24 nhóm hộ. Thuộc tính “CƠ CHẾ BÁO CÁO
TÀI CHÍNH của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai” cũng dựa trên thực tế và kế hoạch thực hiện tại Quỹ
BVPTR tỉnh Lào Cai.
Từ các thuộc tính như trên, nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Ngene để thiết kế các phương án thực thi,
từ đó thu được 8 phương án. 8 phương án này được chia thành 02 nhóm gồm 04 phương án. Như vậy,
mỗi phiếu phỏng vấn có 04 phương án. Ví dụ một phiếu khảo sát như vậy được trình bày trong Phụ lục 3
(câu hỏi từ 11 đến 14 trình bày các phương án thực thi).
3.3.2. Xác định mẫu
Nghiên cứu đã thực hiện điều tra phỏng vấn với 2 nhóm đối tượng sau tại Sa Pa:
‒
Khách du lịch tham quan các điểm du lịch có liên quan đến rừng tại Sa Pa: phỏng vấn về mức sẵn
lòng chi trả cho việc bảo vệ và phát triển rừng (nhằm duy trì và nâng cao giá trị giải trí, giá trị cảnh quan
của rừng), tính theo phần trăm tăng thêm của giá vé tham quan, hoặc một mức cụ thể nào đó (đơn vị tiền
tệ VNĐ).
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hết sức bình thường với một khu du lịch lớn như Sa Pa.

Với lượng khách du lịch tới Sa Pa trong năm 2014 vừa qua là 850,0
vô h

Với lượng khách du lịch tới Sa Pa trong năm 2014 vừa qua là 850,000 người (UBND huyện Sa Pa, 2015),
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pháp phân tích mô tả (Descrivitve data analysis) đã được sử dụng kết hợp với phương pháp phân
3.3.3. Phân tích số liệu
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Phương pháp phân tích mô tả (Descrivitve data analysis) đã được sử dụng kết hợ
với phương pháp phân tích CVM và CE để cho ra kết quả ước lượng tốt nhất về mức s

tích CVM và CE để cho ra kết quả ước lượng tốt nhất về mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch cho dịch
vụ cảnh quan và giải trí của rừng.
3.4. Điều tra phỏng vấn các cơ sở kinh doanh du lịch về mức độ đồng thuận
Sau khi xác định được sơ bộ mức WTP của khách du lịch tới Sa Pa, từ đó xác định được mức thu qua giá
vé tới điểm tham quan và chi phí lưu trú, nghiên cứu đã tiến hành điều tra phỏng vấn một số cơ sở kinh
doanh lưu trú và bán vé để xác định mức độ đồng thuận của các cơ sở này với mức thu trên. Phương pháp
ước lượng Turnbull đã được sử dụng.
Ước lượng Turnbull: Phương pháp ước lượng Turnbull là cách tiếp cận xử lý phi tham số các lựa chọn rời
rạc trong đánh giá ngẫu nhiên. Phương pháp này đã được sử dụng ở nhiều nghiên cứu về WTP dựa trên
các lựa chọn của người được phỏng vấn (Ahtiainen, 2007). Ưu điểm của ước lượng Turnbull là nó không
cần quan tâm tới sự phân bổ của các yếu tố không thể quan sát được của WTP. Thay vào đó, giả thuyết
cơ bản được đưa ra nhằm xác định mức WTP trung bình là nếu người phỏng vấn trả lời “đồng ý” thì mức
WTP của họ lớn hơn hoặc bằng mức WTP đưa ra, còn “không đồng ý” tức là mức WTP của họ nhỏ hơn
mức WTP đưa ra. Ví dụ mẫu Phiếu khảo sát sử dụng phương pháp Ước lượng Turnbull được trình bày ở
Phụ lục 1 và Phụ lục 2.
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3.5. Nghiên cứu về bên cung ứng DVMTR
Ngoài các đối tượng chi trả, nghiên cứu này cũng đã tìm hiểu các đối tượng nhận chi trả (bên cung ứng
DVMTR). Theo cách áp dụng tạm thời của Quỹ BVPTR Lào Cai, do chưa xác định được lưu vực chi trả trong
du lịch, đối tượng nhận chi trả hiện nay là các dự án, chương trình trồng rừng cảnh quan, hỗ trợ các dự án
trồng rừng, hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch và các hoạt động liên quan đến du lịch,…. (Theo Quyết định
11/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 30/03/2015). Tuy nhiên, cách làm này không
đúng với Điều 8 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, quy định rằng đối tượng nhận chi trả tiền DVMTR là các
chủ rừng.
Để phục vụ cho việc áp dụng bám sát Nghị định 99, nghiên cứu cũng đã tiến hành điều tra khảo sát một
số đặc điểm của người nhận chi trả tiềm năng, gồm có: Ban quản lý rừng phòng hộ, vườn quốc gia Hoàng
Liên và các cộng đồng nhận bảo vệ rừng. Thông tin về nhu cầu hỗ trợ tài chính của các chủ rừng, các hình
thức tổ chức hoạt động của các đối tượng này đã được thu thập.
Kết quả khảo sát khách du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch cũng đã được tham vấn với các đối tượng
nhận chi trả tiềm năng này để tìm hiểu về sự đồng thuận của bên cung ứng DVMTR.
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4.1. Tổng quan về du lịch của tỉnh Lào Cai
4.1.1. Giới thiệu chung
Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới nằm phía tây bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 300 km. Đây là tỉnh
trung tâm của của 6 tỉnh biên giới phía bắc, với 203,5 km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
và có cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu với lưu lượng giao thông rất lớn. Tỉnh Lào Cai có một thành phố Lào Cai
và 8 huyện, bao gồm Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Văn Bàn.
Lào Cai là một vùng đất có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, với điều kiện tự nhiên và nhân văn rất
phong phú. Địa hình Lào Cai chủ yếu là núi, dọc theo dãy Hoàng Liên, xen kẽ giữa các đỉnh núi cao và thung
lũng, tạo ra cảnh quan thiên nhiên, hang động, thác nước, sông suối đặc sắc và đa dạng. Với địa hình cao,
Lào Cai còn có nhiều cao nguyên với khí hậu mát mẻ và hệ động thực vật đặc hữu, có giá trị cao để phát
triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch thể thao và du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng là nơi sinh
sống của 25 dân tộc, chiếm 50% tổng số dân tộc của cả Việt Nam, với lối sống và văn hóa đa dạng, giàu bản
sắc, mà rất nhiều phong tục, nghề thủ công truyền thống và các lễ hội truyền thống đã trở thành các di
sản văn hóa phi vật thể, thu hútkhách du lịch đến Lào Cai.
4.1.2. Hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
Với những tiềm năng như vậy, du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, thường xuyên đóng
góp từ 10-11,5% GDP toàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2014). Phát triển du lịch đã trở thành một
chủ trương quan trọng của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế. Trong đó, thành phố Lào Cai, huyện Bắc
Hà, và đặc biệt là huyện Sa Pa được coi là các trung tâm phát triển du lịch quan trọng nhất của toàn tỉnh.
Về lượng khách du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng lượng khách du lịch thường xuyên ở mức
12%/năm. Năm 2013, tỉnh đã đón hơn 1,26 triệu lượt khách, tăng 2,25 lần so với năm 2006. Đáng chú ý,
tốc độ tăng trưởng của khách nội địa gần dây nhanh và đều hơn tốc độ tăng trưởng của khách quốc tế
(Hình 3).
Về doanh thu từ du lịch, Tổng thu từ khách du lịch của tỉnh Lào Cai liên tục tăng qua các năm, đạt 2.250
tỷ đồng năm 2013, tăng gấp hơn 8 lần so với năm 2006 (280 tỷ đồng). Tổng thu từ khách du lịch tăng do
số lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng đồng thời mức chi tiêu bình quân cũng như số ngày lưu trú bình
quân của khách tăng qua các năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch trong giai đoạn 20062013 đạt gần 35%/năm, cao hơn rất nhiều so với mức tăng GDP của toàn tỉnh (14%/năm). Hình 3 thể hiện
tốc độ tăng trưởng du lịch toàn tỉnh Lào Cai qua các năm.
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HÌNH 3: LƯỢNG KHÁCH VÀ DOANH THU DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2006-2013
Nguồn: UBND Tỉnh Lào Cai (2014), Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn
đến 2030
Về định hướng phát triển, du lịch Lào Cai đang dần được quy hoạch theo lãnh thổ để phát triển du lịch
chuyên biệt, có thương hiệu bảo sắc tỉnh Lào Cai, thân thiện với môi trường (UBND tỉnh Lào Cai, 2014).
Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2020 tầm nhìn 2030 nêu rõ sản phẩm du lịch đặc
trưng của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ là du lịch văn hóa, sinh thái gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa
các dân tộc thiểu số, mà trong đó Lào Cai là trọng điểm quan trọng. Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý về
chủ trương xây dựng quy hoạch “Đô thị du lịch nghỉ dưỡng núi Sa Pa” và điểm du lịch quốc gia thành phố
Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2014).
Theo đó, định hướng du lịch Lào Cai là đa dạng hóa loại hình nhưng vẫn có những chiến lược phát triển
trọng tâm. Một số loại hình hoạt động tiêu biểu của du Lào Cai hiện nay:
Du lịch tham quan - nghỉ dưỡng núi: bao gồm các hoạt động thăm quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí,
leo núi...
-

Du lịch sinh thái: bao gồm các hoạt động du lịch thăm thú rừng, núi, thung lũng, ruộng bậc thang

Du lịch văn hóa (tìm hiểu các dân tộc): bao gồm các hoạt động thăm quan bản làng, thăm ruộng bậc
thang, thăm chợ, trải nghiệm cộng đồng.
-
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Du lịch biên giới: bao gồm các loại hình mua sắm, vui chơi giải trí, công vụ, ẩm thực ...

-

Du lịch tâm linh: bao gồm các hoạt động thăm quan đền chùa, lễ, hội tôn giáo, du lịch về nguồn ...

Và các loại hình du lịch bổ trợ gồm:
Du lịch tham quan di tích lịch sử: Tham quan các di tích lịch sử như Pú Gia Lan, thành cổ Nghị Lang,
thành cổ Trung Đô.
-

Du lịch lễ hội, festival: tại Sa Pa, Bắc Hà và các khu vực khác.

Du lịch MICE (hội thảo, khuyến thưởng, hội nghị, triển lãm): kết hợp với các hình thức du lịch tham
quan, nghỉ dưỡng, văn hóa và các hình thức du lịch khác.
-

Du lịch mạo hiểm, thể thao, giải trí cao cấp: leo núi, chèo thuyền, dù lượn, gôn (golf ), ma-ra-tông núi...

-

Du lịch nông nghiệp: trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Trong đó, tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển loại hình du lịch tham quan - nghỉ dưỡng núi theo định hướng
sinh thái hướng tới khách du lịch nội địa và sản phẩm du lịch biên giới tại khu vực cửa khẩu và du lịch văn
hóa gắn với các dân tộc cho các đối tượng khách du lịch khác nhau.
Theo các định hướng này, một số mục tiêu cụ thể được trình bày trong Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh
Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030, gồm có: tăng trưởng tăng trưởng khách quốc tế 15%/
năm, tăng trưởng khách nội địa 20%/năm trong giai đoạn 2014-2020; Doanh thu từ du lịch chiếm 20%
GDP toàn tỉnh năm 2020; Du lịch góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các đồng bào dân
tộc trên địa bàn Lào Cai, duy trì và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề thủ
công của các dân tộc; Phát triển du lịch “xanh”, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm gắn hoạt động
du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị các tài nguyên di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và bảo vệ môi trường.
4.1.3. Vùng du lịch và giới hạn áp dụng chi trả DVMTR
Như đề cập ở trên, hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đang được định hướng quy hoạch theo lãnh thổ.
Cụ thể, du lịch đang được tổ chức thành các vùng, xây dựng hình ảnh đặc trưng theo các loại hình du
lịch, bao gồm:
Vùng 1: Tây Bắc tỉnh Lào Cai (huyện Sa Pa và Bát Xát và thành phố Lào Cai), phát triển sản phẩm du
lịch tham quan - nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa và du lịch biên giới.
Vùng 2: Đông Bắc tỉnh Lào Cai (huyện Bắc Hà, Mường Khương, Simacai), phát triển du lịch sinh thái
và du lịch văn hóa.
Vùng 3: Trung tâm và phía nam tỉnh Lào Cai (huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, Văn Bàn), phát triển
du lịch tâm linh.
Nghiên cứu về chi trả DVMTR quan tâm tới các loại hình du lịch hưởng lợi từ rừng, đó là các loại hình du
lịch tham quan – nghỉ dưỡng núi và du lịch sinh thái. Vì vậy, quy hoạch phát triển loại hình và sản phẩm
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du lịch theo khu vực hành chính trong Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm
nhìn đến 2030 là một cơ sở tốt để xác định khu vực áp dụng chính sách chi trả DVMTRt (Bảng 2).

BẢNG 2: HỆ THỐNG CÁC ĐIỂM DU LỊCH PHÂN THEO LOẠI HÌNH DU LỊCH
Loại hình
du lịch

Vùng 1
Sa Pa

Bát Xát

TP. Lào Cai

Trung tâm thị trấn Sa Pa,
San Sả Hồ,xã Lao Chải, Sử
Tham quan Pán, Hầu Thào (ngoài thung Khu vực cao nguyên Phìn
–nghỉ dưỡng lũng Mường Hoa), Thanh
Hồ
Phú, Bản Hồ, Nậm Sài, Nậm
Cang, Tả Phìn

Văn hóa

Thung lũng Mường Hoa
–ruộng bậc thang (một
phần phần xã Lao Chải, Sử
Pán, Hầu Thào), bản Dền;
Bản Khoang

Mường Hum, Dền Sáng,
Lao Chải -Y Tý, Nhìu
Cồ San -Y Tý, , Bản Xèo,
Mường Vi

Sinh thái

Vườn quốc gia Hoàng Liên

Khu bảo tồn thiên nhiên
Bát Xát
Khu thương mại Kim Thành,
Chợ Cốc Lếu, Đền Mẫu, Đền
Thượng, Đền Đôi Cô, Chùa
Tân Bảo

Mua sắm,
thương mại,
biên giới,
tâm linh

MICE (hội
thảo, khuyến
thưởng, hội
Khu vực phát triển cùng loại hình du lịch tham quan nghỉ dưỡng, thương mại
nghị, triển
lãm), thể
thao (bổ trợ)
Loại hình
Du lịch

Vùng 2
Bắc Hà

Mường Khương

Si Ma Cai

Du lịch
văn hóa

Thị trấn, chợ Bắc Hà, Tả Van
Chư, Cốc Ly (chợ Cốc Ly)

Chợ Mường Khương, Chợ
Pha Long

Chợ Cán Cấu, Chợ Si Ma Cai

Du lịch sinh
thái - cộng
đồng

Tả Van Chư, Trung Đô

Cao Sơn, Vang Leng, Tả
Thàng, Tả Ngài Chồ

Quan Thần Sán, bản Mế

Tham quan
di tích lịch
sử, lễ hội
(bổ trợ)

Thành cổ Trung Đô, Dinh
Hoàng A Tưởng, lễ hội

Hang động Hàm Rồng
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Loại hình
Du lịch

Vùng 3
Bảo Thắng

Du lịch tâm
linh
Du lịch mua
sắm, thương
mại (bổ trợ)

Điểm dừng chân và bán
sản phẩm lưu niệm trên
đường cao tốc

Bảo Yên

Văn Bàn

Đền Bảo Hà, Thành cổ
Nghị Lang

Đền cô Tân An

Điểm dừng chân và bán
sản phẩm lưu niệm trên
đường cao tốc

Điểm dừng chân vàbán sản
phẩm lưu niệm trên đường
cao tốc

Nguồn: UBND Tỉnh Lào Cai (2014), Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn
đến 2030
Như vậy, các khu vực tiềm năng để áp dụng chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Lào
Cai gồm có:
Huyện Sa Pa: Trung tâm thị trấn Sa Pa, San Sả Hồ, xã Lao Chải, Sử Pán, Hầu Thào, Thanh Phú, Bản Hồ,
Nậm Sài, Nậm Cang, Tả Phìn và Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
-

Huyện Bát Xát: Khu vực cao nguyên Phìn Hồ, Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.

-

Huyện Bắc Hà: Tả Van Chư và Trung Đô.

-

Huyện Mường Khương: Cao Sơn, Vang Leng, Tả Thàng và Tả Ngài Chồ.

-

Huyện Si Ma Cai: Quan Thần Sán và bản Mế

Trong phạm vi của nghiên cứu này, nhóm tư vấn chỉ tập trung vào Huyện Sa Pa (với các thị trấn và xã giới
hạn nêu trên) để xây dựng và đề xuất cơ chế chi trả DVPTR phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả nghiên
cứu điểm tại Sa Pa là cơ sở để mở rộng áp dụng chi trả DVMTR ở các điểm du lịch khác ở Lào Cai.
4.2. Tổng quan về du lịch Sa Pa
4.2.1. Giới thiệu chung
Sa Pa là một huyện vùng cao nằm ở phía tây tỉnh Lào Cai. Với độ cao trung bình trên 1500m so với với mực
nước biển, lại được bao bọc bởi rừng, khí hậu trên toàn huyện Sa Pa có đặc điểm của xứ ôn đới, nhiệt độ
trung bình khoảng từ 15 đến 18 °C, rất phù hợp cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng. Diện tích tự nhiên của
huyện Sa Pa là 68.329 ha, dân số hiện khoảng 38.200 người, bao gồm các dân tộc: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá
Phó, Kinh và Hoa (Cổng thông tin điện tử Huyện Sa Pa, 2015).
Huyện Sa Pa có trung tâm là thị trấn Sa Pa, và các xã: Hầu Thào, Bản Phùng, Tả Phìn, Nậm Sài, Thanh Phú,
Sa Pả, Lao Chải, Trung Chải, San Sả Hồ, Thanh Kim, Bản Hồ, Sử Pán, Suối Thầu, Tả Van, Bản Khoang, Tả Giàng
Phình, Nậm Cang (Hình 4)
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HÌNH 4: BẢN ĐỒ HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI
Nguồn: Map data tại và Apttravel (2015)
Diện tích rừng ở Sa Pa tương đối lớn, khoảng 44.272 ha, chiếm 65% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Đặc
biệt, dãy Hoàng Liên Sơn với mật độ rừng cao cũng có một phần thuộc khu vực phía tây và nam của Sa
Pa. Với diện tích rừng tự nhiên lên tới 36.389 ha. Sa Pa là một trong những huyện có nhiều rừng nhất trên
toàn tỉnh Lào Cai, chỉ đứng sau huyện Văn Bàn và Bát Xát (UBND tỉnh Lào Cai, 2015).
4.2.2. Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tại Sa Pa
Đã từ lâu, Sa Pa là một trong những điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu của cả nước. Loại hình du lịch chủ
đạo ở Sa Pa là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – gắn với khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch tham quan
làng bản. Các điểm đến nổi tiếng như núi Hàm Rồng, nhà thờ cổ Sa Pa, Thác Bạc, Cốc San và đặc biệt là
đỉnh Fansipan luôn thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, và con số này vẫn tăng trưởng
đều qua từng năm.
Theo số liệu thống kê của UBND huyện Sa Pa (2015), có khoảng 826.120 lượt khách tới Sa Pa trong năm
2014. Trong đó khách nội địa đạt 685.738 lượt, đạt tốc độ tăng trưởng 12,6% so với năm 2013; khách quốc
tế đạt 140.382, tăng trưởng 24.2% so với năm 2013. Trong khi đó, lượng khách trong 5 tháng đầu năm
2015 ở Sa Pa đã tăng lên tới 627.000 lượt, đạt tốc độ tăng trưởng 23,5% khách nội địa và 13,7% khách
quốc tế so với cùng kỳ. Về doanh thu, dịch vụ du lịch đã đem về cho Sa Pa 656 tỷ đồng trong năm 2014,
và 5 tháng đầu năm 2015, con số này đã là 635 tỉ đồng. Sa Pa thường xuyên đóng góp từ 60-70% vào sự
tăng trưởng của du lịch toàn tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai, 2014).
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Về cơ sở hạ tầng du lịch, hiện nay Sa Pa có 185 cơ sở du lịch lưu trú, với tổng số 3.119 phòng, trong đó có
09 khách sạn từ 3 đến 4 sao, 24 khách sạn 2 sao, 52 khách sạn 1 sao và 100 cơ sở kinh doanh lưu trú nhỏ
lẻ của các hộ gia định địa phương đủ điều kiện đón khách. Về kinh doanh dịch vụ bán vé, hiện nay ở Sa Pa
có 3 công ty thực hiện bán vé tham quan vào các điểm du lịch, đó là: Công ty cổ phần Cao su Hàm Rồng:
bán vé vào khu du lịch Hàm Rồng, Trung tâm DLST và GDMT Hoàng Liên, thuộc VQG Hoàng Liên và Công
ty TNHH MTV Cát Cát. Sắp tới, công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan - Sa Pa sẽ khai trương bán
vé cáp treo Fansipan, thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định rõ. Về kinh doanh dịch vụ ăn uống, hiện nay
Sa Pa có 01 khu ẩm thực và 126 nhà hàng, trong đó có 46 nhà hàng nằm trong khách sạn. Về kinh doanh
dịch vụ lữ hành, Sa Pa hiện có khoảng 24 đơn vị kinh doanh lữ hành đặt trụ sở ở huyện hoặc Tỉnh Lào Cai,
15 trong số đó là công ty kinh doanh lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, số lượng các công ty lữ hành hoạt động
tại Sa Pa là rất lớn và tương đối khó kiểm soát vì sau khi đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai hoàn thành thì
các đơn vị lữ hành từ các tỉnh khác đã hướng tới thị trường Sa Pa.
Theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030, huyện Sa Pa sẽ là
mũi nhọn phát triển du lịch của toàn tỉnh, với chính sách phát triển du lịch phân vùng chuyên biệt. Huyện
Sa Pa được quy hoạch tập trung phát triển du lịch tham quan nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái tại các khu
vực Trung tâm thị trấn Sa Pa, San Sả Hồ, xã Lao Chải, Sử Pán, Hầu Thào, Thanh Phú, Bản Hồ, Nậm Sài, Nậm
Cang, Tả Phìn và Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Theo đó, việc phát triển du lịch phải theo hướng xanh và bền
vững, kết hợp hài hoà giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Tiêu biểu như, các không gian và kiến trúc xây
dựng tại Sa Pa sẽ bị kiểm soát chặt chẽ theo các quy định về quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan. Các
loại hình kiến trúc và xây dựng sinh thái, thân thiện với môi trường được khuyến khích.
Như vậy, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Sa Pa là theo hướng du lịch xanh và bền vững, mà
trong đó vai trò của cảnh quan thiên nhiên và chất lượng giải trí nghỉ dưỡng là rất quan trọng. Những giá
trị về cảnh quan thiên nhiên và giải trí này được duy trì có vai trò của rừng tại Sa Pa.
4.3. Tổng quan về áp dụng chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
Việc áp dụng chi trả DVMTR trong du lịch, với ý tưởng là các đối tượng thu lợi tự hoạt động du lịch phải
trích một phần lợi ích đó để tái đầu tư cho rừng, đã được thực hiện ở nhiều nơi và cả tỉnh Lào Cai.
Trên thế giới, hoạt động du lịch do hiệp hội du lịch địa phương tại Belize thực hiện. 20% doanh thu hàng
năm được trích lại vào một quỹ, mà khoảng 1/5 số đó được dành cho bảo tồn và phát triển rừng (Mayrand
& Paquin, 2004). Một số khách sạn taij Costa Rica đã tham gia vào cơ chế chi trả DVMT để bảo vệ rừng, duy
trì lưu vực nước. Cơ sở của việc chi trả này là nhận thức về mối tương quan chặt chẽ giữa cung cấp dịch
vụ môi trường nước do bảo vệ lưu vực và người hưởng là ngành du lịch. Lý do là các hoạt động ngành du
lịch phụ thuộc rất lớn vào trữ lượng và chất lượng nước. Từ năm 2005 một số khách sạn chi trả hàng năm
45,5 USD cho mỗi ha đất của các chủ đất địa phương và trả 7% trong tổng số chi phí hành chính của mô
hình chi trả DVMT (Pagiola, 2008). Trong chương trình CAMPFIRE ở Zimbabwe, các công ty du lịch kinh
doanh dịch vụ săn bắn phải trả hơn 20 triệu USD trong giai đoạn 1989-2001 (Frost & Bond, 2008). Ở Vườn
quốc gia Serengeti, Tanzania: các công ty du lịch kinh doanh dịch vụ săn bắn trả 10% của khoản phí trên
một con thú săn được, thu từ du khách đi săn (Emerton, 2000). Tại Phillipines, $0,11-0,19 được tính thêm
cho mỗi vé tham quan vào vườn quốc gia (Landell-Mills & Porras, 2002).
Tại Việt Nam, Lào Cai và Lâm Đồng là 2 tỉnh đi đầu trong việc thực hiện chi trả DVMTR trong du lịch. Hiện
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đã 23 công ty du lịch ở Lào Cai và 17 công ty ở Lâm Đồng đã ký kết hợp đồng chi trả DVMTR, mức thu là
0,5-2% doanh thu. Tuy nhiên, việc thực hiện ở hai tỉnh này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do chưa đạt được
sự đồng thuận cao về mức thu và căn cứ thu. Bắc Kạn và Quảng Bình cũng đang nghiên cứu áp dụng chi
trả DVMTR trong du lịch, ước tính 1% doanh thu từ du lịch là khoảng 533 triệu VNĐ (Thuy et al., 2013). Tại
Bắc Kạn, các công ty du lịch nhỏ (dịch vụ lưu trú, tổ chức tour) dự định trả tiền cho Quỹ ủy thác Ba Bể. Tại
Quảng Bình, tiền DVMTR dự định được tính vào vé tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng (Thuy et al., 2013).
Tại Lào Cai, việc áp dụng chi trả DVMTR trong du lịch đã được thực hiện thí điểm tại Sa Pa, mức thu hiện
nay là 1,5% doanh thu của các sản phẩm du lưu trú, lữ hành, kinh doanh vé tham quan và các khu du
lịch, đã có khấu trừ dịch vụ ăn uống, cước vận tải, xây dựng cơ bản, tiền sử dụng nước sinh hoạt, tiền vé
tham quan, tiền phòng nghỉ đã nộp một lần ở đơn vị kinh doanh du lịch khác (theo Quyết định 11/2015/
QĐ-UBND ngày 30/03/2015 của UBND. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn chưa được sự đồng thuận của các
công ty du lịch. Hiện mới chỉ có 23 trên tổng số 185 công ty tham gia ký hợp đồng chi trả (đạt mức 12,4%).
Tổng doanh thu từ tiền phòng của 23 cơ sở này chỉ đạt 17,8 tỉ đồng trong năm 2014 (theo báo cáo của
Chi cục thuế huyện Sa Pa). Đa số các công ty lớn thuộc Hiệp hội du lịch Sa Pa chưa tham gia ký kết hợp
đồng chi trả.
4.4. Kết quả điều tra khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại Sa Pa
4.4.1. Thông tin chung về các đối tượng được phỏng vấn
Nhằm thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch tại Sa Pa,
hoạt động khảo sát ý kiến của các công ty kinh doanh du lịch lưu trú, công ty kinh doanh du lịch bán vé và
khách du lịch đã được thực hiện vào giữa tháng 10/2015. Như đã trình bày ở trên, các khu vực được khảo
sát là các thị trấn và xã được quy hoạch để phát triển du lịch tham quan nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái
tại Huyện Sa Pa, theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030,
bao gồm: Trung tâm thị trấn Sa Pa, San Sả Hồ, xã Lao Chải, Sử Pán, Hầu Thào, Thanh Phú, Bản Hồ, Nậm Sài,
Nậm Cang, Tả Phìn và Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Số lượng các đối tượng đã được khảo sát là 20 công ty kinh doanh du lịch lưu trú, 3 công ty bán vé và 90
khách du lịch, trong đó du khách nội địa là 79% và khách quốc tế là 21%. Lưu ý, tỉ lệ khách nội địa và quốc
tế như vậy là phù hợp với thực tế hiện nay ở Sa Pa, theo quan sát của Trung tâm GDMT&DVMT (2014) và
báo cáo của UBND huyện Sa Pa (2015). Điều này giúp đảm bảo tính đại điện của mẫu đối với tổng thể, đặc
biệt là các kết quả tính toán về mức sẵn lòng chi trả.
a.

Thông tin về các công ty kinh doanh du lịch lưu trú

Với các công ty kinh doanh lưu trú, hầu hết các cuộc phỏng vấn đều có đại diện quản lý hoặc giám đốc
của các công ty. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin và tính đại diện khi trả lời các câu
hỏi liên quan tới mức sẵn lòng chi trả. Những người trả lời phỏng vấn đều có trình độ học vấn từ cấp 3
(trung học phổ thông) trở lên và có nhiều năm làm việc trong ngành du lịch (người ít kinh nghiệm nhất
là 4 năm, cao nhất là 37 năm, trung bình là 10 năm).
Bảng 3 thể hiện những thông tin chung về 20 công ty kinh doanh du lịch lưu trú mà nghiên cứu đã khảo
sát. Trong diện khảo sát có những công ty mới kinh doanh và công ty lâu năm, quy mô lớn, vừa và nhỏ,
nhằm đảm bảo tính đại diện của nghiên cứu.
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BẢNG 3: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CÔNG TY KINH DOANH DU LỊCH LƯU TRÚ
ĐÃ THAM GIA PHỎNG VẤN
Chỉ số thống kê
Loại hình
Du lịch

Trung bình

Độ lệch chuẩn

Giá trị thấp
nhất

Giá trị cao
nhất

Giá trị
thường gặp

7,2

1,04

1

19

9

48.55

5.68

15

103

45

Doanh thu từ tiền
phòng (triệu đồng)

7392,52

2194,86

180

33832,22

N/A

Tổng doanh thu
(triệu đồng)

14164,93

5554,26

180

85592,50

N/A

Số năm đã hoạt
động của công ty
Số phòng

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa, có đối chiếu với Báo cáo tổng hợp doanh thu các tổ
chức, kinh doanh dịch vụ du lịch huyện Sa Pa năm 2014 của Chi cục Thuế huyện Sa Pa
Đáng chú ý, trung bình doanh thu từ tiền phòng chỉ bằng khoảng 52% trung bình tổng doanh thu của
các công ty. Điều này là bởi nhiều công ty còn kinh doanh thêm các dịch vụ khác như ăn uống, giải trí và
kết hợp tổ chức các tour du lịch cho khách. Số liệu thống kê này cho thấy hai căn cứ thu tiền DVMTR dựa
trên tổng doanh thu và dựa trên doanh thu từ tiền phòng sẽ dẫn tới kết quả rất khác nhau về tổng thu.
b.

Thông tin về các công ty kinh doanh du lịch bán vé

Về kinh doanh du lịch bán vé, hiện nay ở Sa Pa có 3 công ty thực hiện bán vé tham quan vào các điểm du lịch, đó là:
Công ty cổ phần Cao su Hàm Rồng: bán vé vào khu du lịch Hàm Rồng (giá vé là 70000 đồng/vé
người lớn và 20000 đồng/vé trẻ em).
Trung tâm DLST và GDMT Hoàng Liên, thuộc VQG Hoàng Liên: bán vé vào tuyến Fansipan (giá vé là
150000 đồng/vé), tuyến Suối vàng - thác tình yêu (giá vé là 45000 đồng/vé người lớn và 15000 đồng/vé
trẻ em) và tuyến Làng Bản (giá vé là 20000 đồng/vé).
-

Công ty TNHH MTV Cát Cát: bán vé vào khu du lịch bản Cát Cát (giá vé là 40000 đồng/vé).

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thông tin về cả 3 công ty bán vé này (Bảng hỏi tham khảo trong Phụ
lục 2). Với mức thu tiền DVMTR hiện nay tại Sa Pa là 1.5% doanh thu từ tiền vé (theo Quyết định 11/2015/
QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai), cả 3 cơ sở này đều đã nghiêm túc thực hiện. Ngoài ra, dịch vụ cáp treo
Fansipan, do công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan - Sa Pa đầu tư xây dựng và mới đi vào hoạt
động đầu năm 2016, cũng sẽ là một điểm du lịch bán vé lớn tại Sa Pa (dự kiến bán được 700.000 vé mỗi
năm, mức giá là 600.000 - 650.000 đồng/vé). Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thêm ý kiến về mức sẵn
lòng chi trả của công ty này.
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c.

Thông tin về khách du lịch

Với khách du lịch, kết quả trong Bảng 4 cho thấy độ tuổi trung bình của khách du lịch tham gia phỏng vấn
là 33,52 và độ tuổi thường gặp trong mẫu điều tra là 27. Về giới tính, mẫu điều tra khách du lịch có 64%
là nam giới và 36% là nữ giới. Về trình độ học vấn, thông tin được mã hóa với giá trị “1” là dưới cấp 3, “2” là
cấp 3 và dưới đại học, “3” là tốt nghiệp đại học và “4” là trên đại học. Kết quả giá trị trung bình đạt được là
2,86, cho thấy mặt bằng học vấn của khách du lịch trong mẫu khảo sát là khá cao, từ trên cấp 3 tới đại học.

BẢNG 4: THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH DU LỊCH ĐÃ THAM GIA PHỎNG VẤN
Chỉ số thống kê
Trung bình

Độ lệch
chuẩn

Giá trị thấp
nhất

Giá trị cao
nhất

Giá trị thường
gặp

Độ tuổi

33,52

1,11

17

68

27

Giới tính

0,64

0,05

0

1

1

Học vấn

2,86

0,07

1

4

3

Thu nhập
(triệu đồng/tháng)

14,97

2,08

0

100

7,5

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Thu nhập hàng tháng được các du khách trả lời có mức trung bình là 14.97 triệu đồng/tháng, mức khá
cao so với thu nhập trung bình ở Việt Nam. Tuy nhiên giá trị thường gặp chỉ là 7.5 triệu đồng/tháng cho
thấy mức trung bình đã bị kéo lên do có tới 21% khách trả lời phỏng vấn là người nước ngoài, vốn có thu
nhập cao hơn hẳn khách nội địa.
d.

Khó khăn và rủi ro thường gặp trong kinh doanh du lịch

Kết quả khảo sát thực tế tại Sa Pa cho thấy hoạt động kinh doanh du lịch (bao gồm cả bán vé và lưu trú) tại
đây đang có những bước phát triển tốt. Khoảng 85% công ty được hỏi cho rằng tình hình kinh doanh của
mình thời gian qua đang có chiều hướng tốt lên. Các lý do chính được kể ra là: đường cao tốc Hà Nội-Lào
Cai hoàn thành đã tạo điều kiện cho nhiều khách du lịch tới được Sa Pa hơn, hay công tác quảng bá du
lịch Sa Pa đang được làm tốt hơn. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại Sa Pa vẫn có các khó khăn và rủi ro sau:
Khó khăn và rủi ro từ yêu cầu của thị trường: Thị trường du lịch trong nước và quốc tế đang có những
bước phát triển rất mạnh mẽ, với tính cạnh tranh cao. Yêu cầu của khách du lịch cũng ngày càng khắt khe.
Các công ty kinh doanh lưu trú và bán vé tham quan vì vậy thường xuyên phải chi phí cho các vận động,
đổi mới. Trong quá trình khảo sát của nhóm tư vấn, rất nhiều cơ sở lưu trú thuộc diện điều tra đang được
sửa chữa, xây lại để phù hợp với yêu cầu mới. Các công ty kinh doanh bán vé, như Công ty cổ phần cao su
Hàm Rồng, cũng luôn phải đầu tư trồng và cải tạo làm mới cảnh quan, nhằm thu hút khách du lịch trở lại.
Những chi phí về cơ sở vật chất này thường rất lớn, mà trong quá trình cải tạo thì buộc phải giới hạn lượng
khách phục vụ, điều này làm giảm lợi nhuận của các công ty. Khi cải tạo xong, các công ty còn phải đối
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mặt với rủi ro rằng liệu sự thay đổi mình tạo ra có phù hợp với thị hiếu của khách du lịch không. Nếu như
lượng khách không tăng lên sau khi cải tạo thì có nghĩa là chi phí dành cho cải tạo đổi mới là một khoản
đầu tư không thể thu hồi. Vì vậy, các công ty đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa (ngay cả công ty
lớn như công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan - Sa Pa) cũng đề nghị có những ưu đãi với các
đơn vị mới xây dựng, hoặc mới cải tạo.
Rủi ro về thời tiết và khí hậu: Kết quả khảo sát cho thấy một lý do hàng đầu để các công ty du lịch chọn
kinh doanh tại Sa Pa là điều kiện môi trường thuận lợi, thu hút khách du lịch. Đối với khách du lịch, 93%
lượng khách được phỏng vấn cho biết họ chọn Sa Pa vì điều kiện khí hậu mát mẻ, không khí trong lành
và cảnh quan tự nhiên đẹp. Việc khí hậu Sa Pa có phần nóng hơn trong vài năm gần đây là một mối quan
tâm của du khách, và lo ngại với các công ty kinh doanh du lịch. Nếu Sa Pa không còn mát mẻ, rất có thể
khách du lịch sẽ chọn các điểm đến khác để nghỉ dưỡng và giải trí.
Rủi ro về việc thay đổi chính sách: Một số công ty kinh doanh du lịch cho rằng việc thay đổi chính sách,
ví dụ như thay đổi mức thu thuế, tiền dịch vụ môi trường rừng,…, quá nhanh cũng có thể là những rủi
ro cho họ. Lý do là nhiều tour du lịch thường đặt phòng hoặc mua vé trước từ 6 tháng tới 1 năm, việc áp
dụng các mức thu thuế hay phí mới quá nhanh sẽ khiến các công ty du lịch không kịp hạch toán chi phí
mới này vào giá thành, gây thiệt hại cho công ty. Vì vậy, họ mong muốn các thay đổi về chính sách được
thông báo trước từ 6 tháng tới 1 năm để kịp thời điều chỉnh.
4.4.2. Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch
Kết quả phỏng vấn khách du lịch cho thấy lý do chính để họ đến Sa Pa là để thưởng thức cảnh quan thiên
nhiên và hưởng thụ thời tiết mát mẻ, không khí trong lành có được từ rừng tại nơi đây. Vì thế, đa số du
khách (97,7% tổng số du khách tham gia phỏng vấn) đồng ý rằng các chú thể (gồm các công ty, cá nhân)
được hưởng lợi từ rừng cần tham gia góp phần chi trả cho hoạt động bảo vệ rừng. Đặc biệt, 91% khách
du lịch cho rằng chính mình cũng đang được hưởng thụ lợi ích từ rừng qua các hoạt động liên quan đến
rừng.
Vì thế, sau khi cân nhắc thu nhập của mình, 81% khách du lịch sẵn lòng chi trả một khoản tiền nào đó để
chung tay bảo vệ rừng Sa Pa, thể hiện qua việc họ chấp nhận một mức tăng giá nào đó trong vé tham
quan hoặc giá phòng khách sạn. Để xác định cụ thể mức sẵn lòng chi trả của du khách, nhằm tạo cơ sở
cho việc thực thi chính sách chi trả DVMTR, nghiên cứu này đã áp dụng 2 phương pháp: Phương pháp
đánh giá ngẫu nhiên (CVM) và phương pháp Thực nghiệm các lựa chọn (CE).
a.

Kết quả áp dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM)

Sử dụng phương pháp CVM, du khách đã được phỏng vấn về mức tăng giá dịch vụ (giá vé tham quan
hoặc giá phòng lưu trú) tối đa mà họ có thể chấp nhận được, để góp phần bảo vệ rừng, duy trì giá trị cảnh
quan và giải trí của Sa Pa. Họ được hỏi về cả mức tăng giá theo % giá vé hiện tại và mức tăng tuyệt đối
(theo đồng). Kết quả trả lời của du khách được thống kê trong Bảng 5.
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BẢNG 5: CÁC CHI SỐ THỐNG KÊ MỨC SẴN LÒNG CHẤP NHẬN TĂNG GIÁ
CỦA KHÁCH DU LỊCH
Chỉ số thống kê
Trung bình

Độ lệch
chuẩn

Giá trị thấp
nhất

Giá trị cao
nhất

Trung vị

Mức tăng giá trên 1 vé tham
quan (%)

7,35%

1,83%

0%

100%

2%

Mức tăng giá tuyệt đối trên 1
vé tham quan (đồng)

3772,22

966,56

0

70000

1400

4,97%

0,71%

0%

33,33%

2,50%

21885,24

3536,58

0

210000

10000

Mức tăng giá trên 1 phòng
nghỉ (%)
Mức tăng giá tuyệt đối trên 1
phòng nghỉ (đồng)

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Như vậy, mức tăng giá vé tham quan tối đa mà khách du lịch sẵn lòng chi trả là 7.35% giá vé, tương đương
với 3.772,22 đồng. Ngoài ra, chỉ số trung vị là 2% cho thấy trên một nửa số người được phỏng vấn sẵn
lòng chi trả thêm 2% tiền vé tham quan. Vậy nếu mức tăng giá vé là dưới 2% thì đa số người dân đều hài
lòng.
Mức tăng giá phòng mà khách du lịch lưu trú sẵn lòng chi trả là gần 5% giá phòng (xem Bảng 5). Xét về
con số tuyệt đối, mức sẵn lòng chi trả này là 21.885,24 đồng cho một phòng nghỉ. Giá trị trung vị là 2,5%
cho thấy trên một nửa số khách du lịch sẵn lòng chi trả thêm 2,5% tiền phòng cho việc duy trì giá trị rừng
ở Sa Pa.
Sử dụng giá trị trung bình là mức ước lượng cao và giá trị trung vị là mức ước lượng thấp, mức sẵn lòng
chi trả của khách du lịch được tổng hợp trong Bảng 6 dưới đây.

BẢNG 6: MỨC SẴN LÒNG CHẤP NHẬN TĂNG GIÁ CỦA KHÁCH DU LỊCH
Mức cao

Mức thấp

Mức tăng giá trên 1 vé tham quan (%)

7,35%

2%

Mức tăng giá trên 1 phòng nghỉ (%)

4,97%

2,50%

Bảng 6 chỉ trình bày mức tăng theo tỉ lệ %, do mức giá vé tham quan là khác nhau với các điểm tham
quan khác nhau, giá phòng nghỉ cũng khác nhau, nên mức tăng theo tỉ lệ % có tính đại diện cao hơn mức
tuyệt đối. Kết quả về các mức sẵn lòng chi trả thể hiện mức tăng giá vé và giá phòng mà khách du lịch có
thể chấp nhận được, như một hình thức góp sức nhằm duy trì những giá trị rừng mà họ đang được hưởng
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tại Sa Pa. Như vậy, các mức này cũng thể hiện được một phần giá trị của rừng đối với hoạt động du lịch ở
Sa Pa, theo đánh giá của du khách.
b.

Kết quả áp dụng phương pháp Thực nghiệm các lựa chọn (CE)

Khi thực hiện chi trả DVMTR, hoạt động quản lý bảo vệ rừng sẽ được tăng cường nhằm duy trì, cải thiện
giá trị cảnh quan và giải trí của rừng, phục vụ hoạt động du lịch. Trong phương pháp thực nghiệm các lựa
chọn (Choice Experiment – CE), lợi ích (Ui) mà khách du lịch i được hưởng từ việc thực thi chi trả DVMTR
được ước lượng dưới dạng một hàm số của các thuộc tính phản ánh mức tăng giá dịch vụ (giá vé tham
quan hoặc giá phòng) và mức độ thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng như sau:

=

+

Trong đó:
βk là hệ số được ước lượng trong mô hình, giúp đánh giá ảnh hưởng của các thuộc tính về mức tăng
giá dịch vụ và mức độ thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng xk
εi là thành phần ngẫu nhiên (yếu tố nhiễu).
Nhóm biến số độc lập (xk) bao gồm 4 biến số (thuộc tính): mức tăng giá dịch vụ (vé tham quan hoặc
phòng lưu trú), diện tích rừng cảnh quan được trồng thêm tại Sa Pa, số hộ gia đình ở địa phương tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng tại Sa Pa và cơ chế báo cáo tài chính.
Kết quả mô hình CE được trình bày trong Bảng 6 dưới đây. Dấu của các hệ số (β) phản ánh đúng quan hệ
ngược chiều, đó là khi giá tăng thì khách lựa chọn sẽ giảm việc lựa chọn các phương án thực thi đưa ra.

BẢNG 7: KẾT QUẢ MÔ HÌNH LỰA CHỌN CỦA DU KHÁCHKHI MỨC GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI
Hệ số (β)

Độ lệch chuẩn

Giá trị P

Mức tăng giá dịch vụ

-0,000063

0,00011

0,5463

Diện tích rừng cảnh quan được trồng
thêm

0,01269*

0,00714

0,0753

Số hộ gia đình địa phương được nhận
khoán bảo vệ rừng

0,22134

0,16824

0,1883

Báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập và
công bố trên Website

0,80787*

0,41917

0,0539

Lưu ý: ký hiệu *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; ** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,05; *
là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,1; không có ký hiệu là không có ý nghĩa thống kê.
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Tuy nhiên, hầu hết các biến số số trong mô hình không đều đủ ý nghĩa thống kê (ký hiệu trên Bảng 7).
Đặc biệt, ngay cả biến phụ thuộc là mức tăng giá dịch vụ cũng không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, mô hình
được xây dựng bởi phương pháp thực nghiệm lựa chọn (CE) trong trường hợp này không thể được dùng để
ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch.
Việc mô hình CE này không có ý nghĩa có thể là bởi mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch đã cao hơn
các mức kịch bản đưa ra của CE khi thiết kế các phương án thực thi. Điều này dẫn tới việc người trả lời lựa
chọn tất cả các phương án thực thi mà không suy nghĩ kỹ các nội dung của phương án, khiến các kết quả
không có ý nghĩa thống kê.
Mặc dù vậy, phương pháp CE với việc lập ra các phương án thực thi trực quan đã giúp người trả lời hiểu
rõ hơn về các lợi ích mà họ có thể mang lại cho rừng. Thực tế, có tới 17% khách du lịch đã chọn không chi
trả trong câu hỏi về CVM (Câu hỏi số 9 và 10 – Tham khảo bảng hỏi trong Phụ lục I), nhưng đã chọn chi
trả trong các câu hỏi CE (Câu hỏi từ 11 đến 14), nhờ hình dung rõ hơn về tác dụng của việc chi trả. Các
lựa chọn này đã được nghiên cứu dùng để điều chỉnh một số câu trả lời về CVM, giúp xác định mức bằng
lòng chi trả của du khách chính xác hơn.
4.4.3. Kết quả khảo sát ý kiến các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch
a.

Công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát sự sẵn lòng chi trả DVMTR của 20 công
ty kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn Sa Pa. Theo đó, 95% các công ty được phỏng vấn đều cho rằng
chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch là hợp lý. Họ sẵn sàng thực hiện
Nghị định 99, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn về 2 vấn đề: (1) căn cứ xác định mức thu là gì, để vừa dễ thực
hiện, vừa đảm bảo công bằng giữa các cơ sở và (2) mức thu cụ thể là bao nhiêu, để vừa khuyến khích bảo
vệ giá trị của rừng, vừa không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh du lịch ở Sa Pa.
Về căn cứ thu, nghiên cứu đã thực hiện khảo sát ý kiến của các công ty về căn cứ thu mà họ nghĩ rằng phù
hợp nhất với mình. Các phương án lựa chọn là: doanh thu từ tiền phòng, lượng khách của công ty, và các
căn cứ khác (tổng doanh thu, lợi nhuận, số phòng…). Kết quả đươc thể hiện trong Hình 5.
Phần lớn các công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú (70% số khảo sát) cho rằng căn cứ tốt nhất là doanh thu
từ tiền phòng nghỉ, 10% số khảo sát cho rằng căn cứ nên là thu theo lượng khách và 20% đồng ý với cả 2
căn cứ. Câu trả lời thường gặp của nhóm 20% này là cả 2 căn cứ thu đều có những ưu, nhược điểm nhất
định, và họ sẽ đồng tình với căn cứ nào được nhiều công ty ủng hộ nhất. Như vậy, nếu áp dụng căn cứ thu
là doanh thu từ tiền phòng, sẽ có khoảng 90% công ty đồng tình.
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Đồng ý với căn cứ là
doanh thu từ tiền phòng
nghỉ

0%
20%

Đồng ý với căn cứ là
lượng khách

10%
70%

Đồng ý với cả 2 căn cứ

Đồng ý với căn cứ khác
(tổng doanh thu, lợi
nhuận, số phòng…)

HÌNH 5: Ý KIẾN CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ
VỀ CĂN CỨ THU TIỀN DVMTR
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Xét về mặt kỹ thuật, nếu áp dụng căn cứ thu là doanh thu từ tiền phòng nghỉ thì sẽ đảm bảo được bản
chất khoa học của chi trả DVMTR, đó là mức thu được xác định dựa trên lợi ích thu được. Ngoài ra, việc bóc
tách tiền phòng từ tổng doanh thu đã có kinh nghiệm thực hiện tại Sa Pa từ năm 2014, theo giám sát của
Quỹ BVPTR Lào Cai, Chi cục thuế Sa Pa và Cục thuế tỉnh Lào Cai. Việc bóc tách này cũng có thể tham chiếu
theo kết quả khảo sát mẫu của nghiên cứu này, đó là trung bình doanh thu từ tiền phòng bằng khoảng
52% tổng doanh thu của các công ty lưu trú.
Trong khi đó, căn cứ thu theo lượt khách không thể hiện được bản chất của chi trả DVMTR, khi một khách
sạn hạng thấp, với doanh thu thấp hơn sẽ phải chi trả bằng với một khách sạn hạng cao, với doanh thu
lớn hơn nhiều, nếu như hai khách sạn này có cùng số lượt khách. Như vậy, mức thu không được xác định
dựa trên lợi ích. Hơn nữa, căn cứ thu như vậy sẽ tạo ra khó khăn tương đối cho những công ty nhỏ, phục
vụ đối tượng khách du lịch bình dân, so với các công ty lớn. Điều này có thể kéo giãn khoảng cách giữa
giàu và nghèo trong hoạt động kinh doanh du lịch lưu trú. Với những phân tích ưu, nhược điểm kể trên,
và phù hợp với mong muốn của đa số cơ sở kinh doanh lưu trú như trong kết quả khảo sát, nhóm nghiên
cứu đề xuất chọn căn cứ thu là doanh thu từ tiền phòng.
Về mức thu, nghiên cứu sử dụng phương pháp Ước lượng Turnbull để phỏng vấn các công ty. Với dữ kiện
về mức tăng giá tiền phòng mà khách du lịch có thể chấp nhận là từ 2.5% đến 5%, các công ty được hỏi về
mức sẵn lòng chi trả cao nhất của mình để thực hiện chính sách chi trả DVMTR, theo Nghị định 99 (Bảng
hỏi tham khảo trong Phụ lục 1). Các công ty có thể trả lời mức sẵn lòng chi trả của mình theo căn cứ mà
mình ưa thích như: % doanh thu từ tiền phòng hoặc số tiền trên một lượt khách (tính theo VNĐ). Với các
công ty lựa chọn trả lời theo số tiền trên một lượt khách, con số này sẽ được quy đổi thành % doanh thu
từ tiền phòng theo công thức:
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Mức chi trả theo % doanh thu từ tiền phòng = mức chi trả trên một lượt khách *số lượt khách trong năm của
công ty/doanh thu từ tiền phòng
Từ đó, kết quả ước lượng mức sẵn lòng chi trả của các công ty kinh doanh lưu trú là 0.8% doanh thu từ
tiền phòng (Bảng 8).

BẢNG 8: MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO DVMTR
CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH LƯU TRÚ
Chỉ số thống kê
Trung bình

Độ lệch
chuẩn

Giá trị thấp
nhất

Giá trị cao
nhất

Trung vị

Mức sẵn lòng chi trả
(% doanh thu từ tiền
phòng)

0,80%

0,12%

0%

1,5%

1,0%

Mức sẵn lòng chi trả
tuyệt đối (triệu đồng)

54,49

18,22

0

338,32

28,75

Đáng chú ý, giá trị trung vị là 1% cho thấy phần lớn các công ty đồng thuận với mức chi trả này. Sở dĩ giá
trị trung bình bị kéo xuống 0.8% là bởi có công ty không đồng ý chi trả. Vậy có thể sử dụng giá trị trung
bình là mức ước lượng thấp và giá trị trung vị là mức ước lượng cao. Từ đó, mức sẵn lòng chi trả cho DVMTR
của các công ty kinh doanh lưu trú là 0.8-1% doanh thu từ tiền phòng.
Nhìn chung, mức sẵn lòng chi trả này thấp hơn nhiều so với mức 2,5 - 5% của khách du lịch. Trong khi chi
phí tiền phòng của khách chính là doanh thu từ tiền phòng của các công ty, và theo khoản 4, Điều 5, Nghị
định 99/2010/NĐ-CPthì các công ty có thể hạch toán phần chi trả DVMTR vào giá thành của mình, mức
sẵn lòng chi trả thấp như vậy cho thấy các công ty chưa có nhận thức thật tốt về vai trò của rừng đối với
hoạt động kinh doanh của mình.
b.

Công ty du lịch lữ hành

Trong số các công ty kinh doanh lưu trú mà nghiên cứu này đã khảo sát, có khá nhiều công ty cũng đồng
thời thực hiện tổ chức tour du lịch lữ hành, ví dụ như công ty Topas ecolodge, Victoria và Auberge. Các
công ty này đều nắm được khá tốt thông tin và đồng thuận với việc áp dụng chính sách chi trả DVMTR
trong du lịch tại Sa Pa. Tuy nhiên, từ góc độ của những người tổ chức du lịch lữ hành, họ mong muốn
việc thu đảm bảo sự công bằng, đúng vào các lợi ích thu được từ rừng và tránh thu trùng. Ví dụ như phần
chi phí đi lại trong giá tour lữ hành không nên phải chịu chi trả DVMTR. Vì thế, đại diện các công ty đều
đồng thuận với phương thức thu tiền DVMTR thông qua tăng giá vé tham quan các điểm du lịch. Giá vé
này vốn thường được tính gộp trong giá tour lữu hành của họ, nên đại diện các công ty đều cho rằng
sẽ hạch toán phần tăng giá vé tham quan để tăng giá tour. Theo đó, các công ty du lịch lữ hành mong
muốn được thong báo trước từ 3 đến 6 tháng để thực hiện việc hạch toán này, và xây dựng kế hoạch kinh
doanh phù hợp.
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c.

Công ty kinh doanh bán vé tham quan

Về công ty bán vé tham quan, do số lượng công ty thấp (4 công ty, trong đó có 1 công ty chưa hoạt động)
nên nghiên cứu không thể thực hiện các phân thích thống kê như với trường hợp của khách du lịch và
công ty kinh doanh du lịch lưu trú. Kết quả khảo sát cho thấy, cả 4 công ty này đều nhất trí với mức thu 1.5%
doanh thu từ tiền vé. Một số đại diện công ty kiến nghị rằng mức 1,5% là hợp lý, nhưng trước hết nên áp
dụng ở mức 1% với dự án lớn, mới thành lập và chưa kết thúc hoàn toàn quá trình xây dựng (ví dụ như dự
án cáp treo Fansipan), sau đó có lộ trình tăng dần.
Ngoài ra, các công ty bán vé đề nghị rằng nếu có thay đổi về mức chi trả DVMTR thì cần được thông báo
trước ít nhất 1 năm để kịp thời điều chỉnh hoạt động. Thời gian chuẩn bị cần lâu như vậy vì các lý do sau:
thứ nhất, giá vé tham quan của một số điểm du lịch do UBND tỉnh quy định (ví dụ như vé vào khu du lịch
Hàm Rồng), việc thay đổi giá vé để thích ứng với mức chi trả DVMTR mới cần phải trải qua các thu tục giải
trình phức tạp, cộng với thời gian thu hồi vé đã phát hành và để xuất vé mới, nên cần tối thiểu 1 năm; thứ
hai, vé của nhỉều điểm tham quan thường được tour du lịch đăng ký mua trước từ 6 tháng đến 1 năm, nên
nếu nhận được thông tin về chi trả DVMTR quá gấp công ty sẽ không kịp điều chỉnh.
4.5. Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
4.5.1. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DVMTR
a.

Cơ sở pháp lý

Chi trả DVMTR hiện nay đã trở thành một nội dung quan trọng nhằm xã hội hóa nghề rừng và duy trì sự
phát triển bền vững của các hoat động dựa vào rừng. Tại Việt Nam, khung pháp lý cho việc thực hiện chi
trả DVMTR đã được thể hiện một cách hệ thống trong các văn bản luật và chiến lược sau:
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển
rừng bao gồm: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập
khẩu, nhập khẩu lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; và các nguồn thu khác
theo quy định của pháp luật (Khoản 3, Điều 11)
Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
xác định việc “Xây dựng và từng bước thực hiện cơ chế thu phí dịch vụ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân
được hưởng lợi từ rừng nhằm tạo thêm các nguồn tái đầu tư cho lâm nghiệp” là một trong các giải pháp về
chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTT&DL về việc phê duyệt quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Trong đó, quy hoạch khu
du lịch Sa Pa là khu du lịch Quốc gia; quy hoạch Sa Pa là đô thị du lịch nghỉ dưỡng vùng trung du miền búi
Bắc bộ đến năm 2020 (Điểm 3, Điều 1).
Quyết định số 201/QGG-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch
tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó: phát triển du lịch
theo 7 vùng; Lào Cai gắn với cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu nghỉ mát Sa Pa, Phan Xi Păng và vườn quốc
gia Hoàng Liênl du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang
động; nghỉ dưỡng núi (Khoản 3, Điều 1).
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Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát
triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng” (Khoản 1 Điều 3) và “nâng cao nhận thức và
trách nhiệm đối công tác bảo vệ và phát triển rừng từ những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có hoạt động
ảnh hưởng tới rừng” (Khoản 2 Điều 3)
Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường
ban hành nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng là “tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi
trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung
ứng” (Khoản 1 Điều 5)
Tại Lào Cai, Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 22/05/2014 của UBND tỉnh quy định “Số tiền thu
trong kỳ bằng: 1,5% nhân với doanh thu của các sản phẩm du lịch lữ hành, lưu trú, kinh doanh vé tham quan
và các khu du lịch trong kỳ” (Khoản 1 Điều 2) và Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/03/2015 của UBND
tỉnh “Các khoản được trừ trong doanh thu không phải nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gồm: dịch vụ ăn uống,
cước vận tải, xây dựng cơ bản, tiền sử dụng nước sinh hoạt; tiền vé tham quan, tiền phòng nghỉ đã nộp một lần
ở đơn vị kinh doanh du lịch khác” (Khoản 2 Điều 1).
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc áp dụng chính sách chi trả DVMTR trong lĩnh vực kinh
doanh dịch vụ du lịch tại Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng.
b.

Cơ sở thực tiễn

Như đã phân tích ở trên, thực tiễn khảo sát qua các hội thảo tham vấn và bảng hỏi tại Sa Pa đã cho thấy
phần lớn các công ty du lịch và khách du lịch đều đồng ý rằng rừng có vai trò rất quan trọng với hoạt động
du lịch tại đây. Rừng cung cấp giá trị cảnh quan và giải trí cho khu vực này, giúp thu hút khách du lịch và
là nền tảng cho hoạt động du lịch có thể thực hiện được.
Kết quả ước lượng các mức sẵn lòng chi trả nhằm chung tay bảo vệ rừng của khách du lịch là 2% - 7,35%
giá vé tham quan và từ 2,5% - 5% giá phòng và của các công ty bán vé là 1,5% doanh thu từ tiền vé, của
các công ty lưu trú là 0,8% - 1% doanh thu tư tiền phòng là những con số thể hiện rõ tiềm năng áp dụng
chi trả DVMTR tại Sa Pa. Đây là cơ sở cho thấy cần thiết phải xây dựng cơ chế phù hợp để có thể thực thi
chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch được hưởng lợi từ rừng tại Sa Pa.
4.5.2. Các phương án thực thi chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
a.

Đối tượng áp dụng chi trả DVMTR

Nghị định 99 đã quy định rõ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi
trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ
sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch”. Như đã trình bày tại mục 4.1.3, việc xác định đối tượng “hưởng
lợi từ dịch vụ môi trường rừng” có thể dựa vào hoạch phát triển loại hình và sản phẩm du lịch theo khu vực
hành chính trong Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030 do
UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nằm trong khu du lịch sinh thái, khu
tham quan nghỉ dưỡng núi theo quy hoạch này thì sẽ thuộc đối tượng chi trả DVMTR. Các khu vực này tại
Huyện Sa Pa gồm có: Trung tâm thị trấn Sa Pa, San Sả Hồ, xã Lao Chải, Sử Pán, Hầu Thào, Thanh Phú, Bản
Hồ, Nậm Sài, Nậm Cang, Tả Phìn và Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
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Để đảm bảo tính khả thi, việc thu tiền chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch cần được áp dụng với đúng
đối tượng hưởng lợi từ DVMTR và tránh thu trùng. Trên lý thuyết, đối tượng chi trả là tất cả các đối tượng
được hưởng lợi từ các hoạt động du lịch, bao gồm: khách du lịch, công ty kinh doanh du lịch, công ty kinh
doanh lưu trú và vận chuyển. Tuy nhiên trên thực tế, việc áp dụng chi trả DVMTR theo tất cả các đối tượng
như vậy rất dễ dẫn đến thu trùng hoặc không đúng phần lợi ích từ rừng. Ví dụ, khi thu tiền của các cơ sở
kinh doanh du lịch, thì theo nguyên lý kinh tế về sự co giãn của đường cầu, giá của dịch vụ du lịch sẽ tăng
lên và như vậy khách du lịch cũng sẽ phải chia sẻ một phần khoản tiền chi trả DVMTR. Nếu thực hiện thu
tiền DVMTR riêng với khách du lịch nữa thì sẽ là thu trùng. Đó là lý do mà khoản 4, Điều 7 của Nghị định
số 99/2010/NĐ-CP chỉ quy định đối tượng phải nộp tiền chi trả DVMTR là các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch (bao gồm công ty du lịch, VQG và khu bảo tồn, công ty kinh doanh lưu trú và vận chuyển). Đồng thời,
khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP cũng cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch có thể hạch
toán tiền chi trả DVMTR vào trong giá thành.
Ngoài ra, do đặc điểm của hoạt động kinh doanh du lịch đòi hỏi rất nhiều khâu và loại dịch vụ tham gia,
việc áp dụng chi trả DVMTR không thận trọng cũng rất dễ dẫn đến việc thu trùng. Ví dụ, một số giá tour
du lịch lữ hành đã có bao gồm cả tiền vé tham quan và tiền phòng nghỉ. Nếu áp dụng thu trên doanh
thu của các cơ sở lưu trú, cơ sở bán vé và cả doanh thu của các công ty du lịch lữ hành này sẽ dẫn đến
thu trùng 2 lần chi trả DVMTR cho tiền vé và tiền phòng. Trường hợp tương tự với các công ty kinh doanh
dịch vụ lưu trú, khi các công ty này thực ra đã phải chi trả một phần tiền DVMTR thông qua tiền DVMRT
của nước sạch, hiện nay là 40 VNĐ/m3 nước, thì việc thu tiền DVMTR trên toàn bộ doanh thu của họ (bao
gồm cả doanh thu từ việc bán lại nước cho du khách) sẽ dẫn tới thu trùng 2 lần chi trả DVMTR cho tiền
nước sạch.
Vậy để đảm bảo không thu trùng và mức chi trả được tính dựa trên lợi ích mà các đối tượng thu được từ
rừng, nhóm tư vấn đề xuất giới hạn áp dụng chi trả DVMTR với hai đối tượng tại Sa Pa: công ty kinh doanh
bán vé vào các điểm tham quan du lịch và các công ty kinh doanh lưu trú tại Sa Pa. Theo đó, các phương
án thực thi sẽ được áp dụng cho doanh thu từ vé tham quan và doanh thu từ tiền phòng.
b.

Các phương án về mức chi trả DVMTR

•

Mức chi trả DVMTR trên doanh thu từ vé tham quan

Kết quả ước lượng cho thấy mức tăng giá vé tham quan nhằm thực thi chính sách chi trả DVMTR mà
khách du lịch chấp nhận được là trong khoảng 2% (mức thấp) đến 7.35% (mức cao) của giá vé hiện hành
(Bảng 5, mục 4.4.2). Lưu ý, các mức này cũng chính là mức gia tăng lợi ích mà các công ty bán vé có thể
có được (bằng việc tăng giá vé) khi họ tham gia chi trả DVMTR. Ngoài ra, khảo sát 4 công ty bán vé tại Sa
Pa cho kết quả mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở khi tham gia chi trả DVMTR là từ 1% đến 1,5% doanh
thu từ bán vé, bằng với mức áp dụng hiện hành ở Sa Pa. Dựa trên các kết quả này, nghiên cứu đề xuất các
phương án chi trả DVMTR như sau:
Phương án 1: Phương án này dựa trên mức sẵn lòng chấp nhận tăng giá vé của khách du lịch. Tuy nhiên,
mức chi trả áp dụng bằng với mức ước lượng thấp, tức 2% doanh thu từ tiền vé tham quan. Mức này cũng
tương đối gần với mức sẵn lòng chi trả của các công ty bán vé.
Phương án 2: Dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các công ty bán vé. Mức chi trả có thể áp dụng là 1,5%
doanh thu từ tiền vé tham quan.
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Để có thể đánh giá được 2 phương án chi trả nêu trên, nghiên cứu đã thực hiện ước tính tổng số tiền
DVMTR có thể thu về được theo hai phương án với thời gian từ 2016 tới 2020. Các số liệu về lượng vé và
doanh thu bán vé trong tương lai được ước tính dựa trên số liệu hiện tại và dự đoán tốc độ tăng trường du
lịch hàng năm là 15% được công bố trong Kế hoạch phát triển du lịch Sa Pa đến năm 2020 (UBND huyện
Sa Pa, 2015) và Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
(UBND tỉnh Lào Cai, 2014). Từ đó, số tiền chi trả DVMTR ước tính được như sau:

BẢNG 9: TỔNG THU DVMTR TRÊN DOANH THU VÉ THAM QUAN
THEO 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ước tính số lượng du khách
mua vé tham quan (lượt)

643.497

740.021

851.024

978.678

1.125.480

Ước tính tổng doanh thu từ
tiền vé tham quan của các
công ty bán vé (triệu đồng)

50.523

58.102

66.817

76.840

88.366

Phương án 1: Mức chi trả bằng 2% doanh thu từ tiền vé tham quan
Tổng thu DVMTR ước tính
trong năm (triệu đồng)

1.010,47

1.162,04

1.336,34

1.536,79

1.767,31

1.152,60

1.325,48

Phương án 2: Mức chi trả bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé tham quan
Tổng thu DVMTR ước tính
trong năm (triệu đồng)

757,85

871,53

1.002,26

Trong số 2 phương án trình bày ở trên, phương án 2 có thể là phương án hợp lý nhất. Mức thu của phương
án này nằm ở giữa mức sẵn lòng chấp nhận tăng giá vé của khách du lịch (2%-7,35% doanh thu từ tiền
vé, chính là các lợi ích mà các công ty kinh doanh bán vé thu được khi tăng giá vé) và mức sẵn lòng chi
trả của các công ty bán vé (1% -1.5% doanh thu từ tiền vé). Áp dụng phương án này sẽ đảm bảo cân đối
được giữa lợi ích mà các công ty có thể thu được và chi phí của họ khi tham gia thực hiện chính sách chi
trả DVMTR. Từ đó, khả năng đạt được đồng thuận sẽ cao hơn phương án 1, mà vẫn đảm bảo được cơ sở
khoa học là mức chi trả phải dựa trên lợi ích thu được.
Đáng lưu ý, kết quả phỏng vấn các công ty kinh doanh bán vé chỉ ra rằng, các thay đổi về mức chi trả
DVMTR cần được thông báo trước ít nhất 1 năm để kịp thời điều chỉnh hoạt động. Lý do là nhiều tour du
lịch đã mua vé trước cả năm, và việc thay đổi giá vé tham quan để thích ứng với mức chi trả DVMTR mới
cần phải trải qua các thu tục giải trình phức tạp, cộng với thời gian thu hồi vé đã phát hành và để xuất vé
mới, nên cần tối thiểu 1 năm.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất nên áp dụng phương án 2 (Mức chi trả bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé tham
quan), nhưng cần chú ý thông báo trước cho các công ty kinh doanh bán vé tham quan để các cơ sở kịp thời
lập kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo.
Đặc biệt, lượng du khách mua vé có thêm tăng lên đột biến khi dịch vụ cáp treo do công ty TNHH dịch vụ

92

du lịch cáp treo Fansipan đi vào hoạt động. Theo số liệu ước tính của công ty, số lượng khách mua vé đi
cáp treo sẽ là khoảng 2000-2500 người/mỗi ngày, với đơn giá là 600.000 đồng/vé. Như vậy tổng doanh
thu từ tiền vé tham quan trong toàn Sa Pa sẽ tăng thêm khoảng 438 tỉ/năm. Với mức thu tiền DVMTR là
1,5% doanh thu từ tiền vé như trên, tổng thu tiền DVMTR sẽ tăng thêm khoảng 6.57 tỉ/năm. Đó là chưa kể
tới các tác động lan tỏa của việc thu hút khách du lịch của dịch vụ này, khiến doanh thu vé của các khu
du lịch khác và doanh thu lưu trú cũng sẽ tăng theo.
•

Mức chi trả DVMTR trên doanh thu từ tiền phòng

Trường hợp hoạt động lưu trú, kết quả ước lượng mức sẵn lòng chấp nhận tăng giá của khách du lịch là
trong khoảng 2,5% - 5% giá phòng. Lưu ý, các mức này cũng chính là mức gia tăng lợi ích mà các công
ty kinh doanh lưu trú có thể thu được (bằng cách tăng giá phòng) khi họ tham gia chi trả DVMTR. Trong
khi đó, mức sẵn lòng chi trả cho DVMTR của các công ty kinh doanh lưu trú ước lượng được là 0,8% - 1%
doanh thu từ tiền phòng. Trên cơ sở cân đối các kết quả này và khả năng đồng thuận của các công ty kinh
doanh lưu trú, nghiên cứu đề xuất 2 phương án chi trả DVMTR như sau:
Phương án 1: Sử dụng mức đang áp dụng hiện nay tại Sa Pa là 1,5% doanh thu từ tiền phòng. Đây là
mức nằm giữa mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch lưu trú và mức sẵn lòng chi trả của các công ty kinh
doanh lưu trú.
Phương án 2: Dựa trên mức sẵn lòng chi trả cho DVMTR của các công ty kinh doanh lưu trú. Mức chi trả
đề xuất ở phương án này bằng với mức ước lượng cao, tức 1% doanh thu từ tiền phòng.
Để có thể đánh giá được 2 phương án thu tiền DVMTR nêu trên, nghiên cứu đã thực hiện ước tính tổng số
tiền DVMTR có thể thu về được theo ba phương án với thời gian từ 2016 tới 2020. Cũng như trường hợp
vé tham quan, các số liệu về doanh thu từ tiền phòng trong tương lai được ước tính dựa trên số liệu hiện
tại và dự đoán tốc độ tăng trường du lịch hàng năm là 15% được công bố trong Kế hoạch phát triển du
lịch Sa Pa đến năm 2020 (UBND huyện Sa Pa, 2015) và Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn
2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh Lào Cai, 2014).
Số liệu hiện tại về doanh thu từ tiền phòng của các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa chưa được thống
kê. Thậm chí, số liệu về doanh thu của các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa cũng chưa đầy đủ, do nhiều
công ty vừa và nhỏ chọn đóng thuế khoán và không phải khai báo doanh thu. Vì vậy, nghiên cứu ước
lượng tương đối con số này dựa trên tổng doanh thu của các công ty kinh doanh du lịch theo báo cáo của
Cục thuế tỉnh Lào Cai, Chi Cục thuế huyện Sa Pa (2015) kết hợp với báo cáo doanh thu du lịch, có tính cả
các công ty quy mô vừa và nhỏ của UBND huyện Sa Pa (2015) và sử dụng kết quả khảo sát mẫu là doanh
thu từ tiền phòng chiếm khoảng 52% tổng doanh thu của các cơ sở kinh doanh lưu trú tại Sa Pa (Bảng
3, mục 4.4.1). Theo đó,
Tổng doanh thu từ tiền phòng = (Tổng doanh thu từ các dịch vụ du lịch – doanh thu từ vé tham quan)*Hệ số
52%
Kết quả, tổng doanh thu từ tiền phòng của các cơ sở lưu trú trên toàn Sa Pa năm 2014 ước lượng được là
khoảng 337,8 tỉ đồng. Để dự đoán mức tăng cho các năm sau, doanh thu từ tiền phòng được giả thiết sẽ
tăng cùng tốc độ với tốc độ tăng trưởng về lượng khách dự đoán là 15%/năm trong Kế hoạch phát triển
du lịch Sa Pa đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Từ đó, tổng thu DVMTR theo các phương án chi trả ước tính được như sau:
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BẢNG 10: TỔNG THU DVMTR TRÊN DOANH THU TỪ TIỀN PHÒNG
THEO 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ước tính tổng doanh thu từ tiền
phòng trong năm của toàn Sa Pa
(triệu đồng)

388.552

446.834

513.859

590.938

679.579

Ước tính tổng doanh thu từ tiền
phòng trong năm của 23 công ty
kinh doanh lưu trú tại Sa Pa đã ký hợp
đồng chi trả DVMTR (triệu đồng)

23.634

27.179

31.256

35.944

41.335

Phương án 1: Mức chi trả bằng 1,5% doanh thu từ tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong
năm (triệu đồng)

5.828,3

8.936,7

10.277,2

11.818,8

13.591,6

Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính
trong năm (triệu đồng)

354,50

407,68

468,83

539,16

620,03

Phương án 2: Mức chi trả bằng 1% doanh thu từ tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong
năm (triệu đồng)
Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính
trong năm (triệu đồng)

3.885,52

6.702,51

7.707,89

8.864,07

10.193,69

236,34

271,79

312,56

359,44

413,35

Chú giải: Tổng thu DVMTR tối đa: là mức đạt được khi tất cả các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa (185 công
ty) đều ký hợp đồng chi trả DVMTR.
Tổng thu DVMTR tối thiểu: là mức đạt được khi chỉ có 23 công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa ký hợp đồng chi
trả DVMTR như hiện nay.
Có thể thấy trên Bảng 10, các mức tổng thu tối đa lớn hơn nhiều lần so với các mức tổng thu tối thiểu
tương ứng, trong khi đó, sự chênh lệch tạo ra do việc thay đổi mức chi trả là không nhiều. Như vậy, muốn
tăng tổng thu DVMTR thì ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện để nhiều công ty kinh doanh lưu trú tham gia
ký hợp đồng chi trả, hơn là bằng cách tăng mức chi trả.


Đánh giá phương án 1:

Ưu điểm:
Phương án này có mức thu nằm giữa mức sẵn lòng chấp nhận tăng giá của khách du lịch và mức
sẵn lòng chi trả của các công ty kinh doanh lưu trú. Như vậy, khả năng đạt được sự đồng thuận của các
công ty sẽ cao hơn phương án 1, trong khi bản chất khoa học của việc chi trả DVMTR vẫn được đảm bảo
tốt hơn phương án 3, vốn chỉ dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các công ty.
Nhược điểm:
-
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Thực tế, phương án 2 với mức thu 1,5% doanh thu từ tiền phòng đang được áp dụng tại Lào Cai, và

chưa đạt được hiệu quả tốt. Với mức thu này, hiện mới chỉ có 23 trên tổng số 185 công ty tham gia ký hợp
đồng chi trả (đạt mức 12,4%). Tổng doanh thu từ tiền phòng của 23 cơ sở này chỉ đạt 17,8 tỉ đồng trong
năm 2014 (theo báo cáo của Chi cục thuế huyện Sa Pa), không bằng doanh thu tiền phòng của riêng một
công ty kinh doanh lưu trú lớn ở đây, như công ty Victoria hay công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hùng
Vỹ. Đa số các công ty lớn thuộc Hiệp hội du lịch Sa Pa chưa tham gia ký kết hợp đồng chi trả. Họ cho rằng
mức thu này là quá cao, sẽ gây ảnh hưởng nhiều tới khả năng cạnh tranh của công ty. Như vậy, mức độ
đồng thuận thấp đã ảnh hưởng lớn tính khả thi của việc thực hiện chính sách trên địa bàn.


Đánh giá phương án 2:

Ưu điểm:
Phương án này dễ đạt được sự đồng thuận nhất trong 2 phương án, do mức chi trả được xác định
bằng mức sẵn lòng chi trả của các công ty kinh doanh lưu trú. Áp dụng phương án này sẽ khuyến khích
nhiều công ty tham gia ký hợp đồng chi trả DVMTR.
Về lâu dài, khi các công ty tham gia nhiều hơn mức 23 công ty hiện nay, tổng thu DVMTR có thể tăng
lên gấp nhiều lần so với việc tăng tổng thu bằng cách tăng mức chi trả (nhưng không thu hút được các
công ty tham gia)
Nhược điểm:
Phương án này không thể hiện được cơ sở khoa học của việc chi trả DVMTR, đó là mức chi trả phải dựa
trên lợi ích thu được, mà chỉ hoàn toàn dựa vào mức sẵn lòng chi trả của các công ty kinh doanh lưu trú.
Trong ngắn hạn, khi các công ty chưa có đủ thời gian để ký kết them hợp đồng chi trả DVMTR, mức
chi trả 1% sẽ khiến tổng thu ở mức thấp (cụ thể là 236 triệu năm 2016 và 231 triệu năm 2017), gây khó
khăn cho hoạt động của Quỹ. Tuy nhiên, tổng thu sẽ thay đổi nhanh chóng khi số lượng hợp đồng ký kết
tăng lên.
Để việc áp dụng phương án này được thành công, Quỹ BVPTR cần phải rất tích cực trong việc hỗ
trợ, tạo điều kiện để các công ty kinh doanh lưu trú hoàn thành nhanh hồ sơ và ký kết hợp đồng chi trả
DVMTR. Có thể Quỹ sẽ phải mở rộng quy mô, tăng cường nhân lực mới đáp ứng được yêu cầu này.
Với các ưu, nhược điểm kể trên, nhóm tư vấn đề xuất hiện tại áp dụng Phương án 2, với mức chi trả là 1% doanh thu từ tiền phòng. Sau đó, xem xét tăng lên mức 1,5% để đảm bảo thể hiện tốt hơn bản chất khoa học của
chi trả DVMTR, sớm nhất là từ ngày 01/01/2018.
Từ các phân tích kể trên, nhóm tư vấn đề xuất thực hiện phương án kết hợp như sau cho chi trả DVMTR
đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Sa Pa: mức chi trả 1.5% doanh thu từ tiền vé và 1% doanh thu
từ tiền phòng,. Các mức thu này nên sớm được thông báo trước cho các cơ sở kinh doanh du lịch để các
cơ sở kịp thời lập kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo. Với phương án kết hợp này, ước tính tổng thu
DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Sa Pa sẽ là khoảng 1,14 tỉ đồng trong năm 2017 và tăng
dần tới khoảng 12 tỉ trong năm 2020, khi số lượng các công ty kinh doanh lưu trú ký hợp đồng DVMTR
nhiều hơn (Bảng 11).
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BẢNG 11: TỔNG THU DVMTR ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI SA PA
THEO PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT
Năm

2017

2018

2019

2020

Phương án kết hợp: Mức chi trả bằng 1.5% doanh thu từ tiền vé tham quan và 1% doanh thu từ tiền phòng
Tổng thu DVMTR tối đa ước tính trong
năm (triệu đồng)

7574,04

8710,15

10016,67

11519,17

Tổng thu DVMTR tối thiểu ước tính trong
năm (triệu đồng)

1143,31

1314,81

1512,03

1738,84

Chú giải: Tổng thu DVMTR tối đa: là mức đạt được khi tất cả các công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa đều ký hợp
đồng chi trả DVMTR.
Tổng thu DVMTR tối thiểu: là mức đạt được khi chỉ có 23 công ty kinh doanh lưu trú ở Sa Pa ký hợp đồng chi
trả DVMTR như hiện nay.
Lưu ý, kết quả ước lượng tổng thu DVMTR ở trên có độ chính xác giảm dần theo thời gian, vì thời gian càng
dài, các yếu tố mới nảy sinh sẽ càng nhiều, gây tác động tới doanh thu của hoạt động du lịch tại Sa Pa.
Như đã phân tích ở trên, khi dịch vụ cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, tổng thu DVMTR từ du lịch có thể
tăng lên thêm ít nhất 6.75 tỉ/năm. Ngoài ra, sự xuất hiện của cáp treo Fansipan và các công trình liên quan
sẽ gây tác động lan tỏa, giúp tăng cả doanh thu lưu trú và các đơn vị bán vé khác. Kết quả cuối cùng của
các tác động này là rất khó xác định, phụ thuộc vào cách tổ chức của các cơ sở bán vé và lưu trú, và đòi
hỏi phải có một nghiên cứu riêng. Tuy nhiên, có thể thấy rõ doanh thu từ tiền phòng và vé đều sẽ nhảy
vọt trong các năm tới, và tổng thu DVMTR từ du lịch tại Sa Pa theo đó có thể tăng ít nhất là 6.75 tỉ/năm so
với mức ước tính trên bảng 11. Điều này càng củng cố thêm cho đề xuất của nhóm tư vấn: lựa chọn các
phương án với mức thu thấp, ưu tiên khuyến khích sự tham gia của các đối tượng chi trả, tổng thu tiền
DVMTR sẽ tăng lên trong các năm sau, hơn là áp dụng mức thu cao, khiến các đơn vị không đồng thuận
tham gia.
c.

Hình thức chi trả

Điều 6 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP đề cập tới 2 hình thức chi trả có thể thực hiện: chi trả trực tiếp giữa 2
bên cung cấp và sử dụng dịch vụ hoặc chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR).
Cộng đồng
Công ty du lịch
bán vé tham
quan
Quỹ BVPTR cấp tỉnh

Vườn quốc gia và
khu bảo tồn, ban
quản lý

Công ty du lịch
lưu trữ
Hộ dân

HÌNH 6: HÌNH THỨC CHI TRẢ GIÁN TIẾP THÔNG QUA QUỸ BVPTR TẠI SA PA
Nguồn: Tác giả, dựa trên nghiên cứu của Thủy và cộng sự (2013)
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Tuy nhiên, với việc Quỹ BVPTR Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR trong
lĩnh vực thủy điện và sản xuất nước sạch, hình thức chi trả gián tiếp có thể là phù hợp hơn với tỉnh Lào
Cai. Thực tế khảo sát cho thấy, phần lớn các công ty kinh doanh du lịch bán vé và lưu trú (96% số công ty
được khảo sát) đều mong muồn Quỹ BVPTR Lào Cai là đơn vị thực hiện thu và quản lý tiền thu được. Số
ít các công ty không ủng hộ điều này là các công ty cũng đang thực hiện trồng rừng và bảo vệ rừng. Họ
mong muốn được giữ lại tiền chi trả DVMTR của mình để tự chủ động thực hiện, thay vì nộp về Quỹ rồi
lại xin Quỹ chi trả.
d.

Đối tượng nhận chi trả tiềm năng

Theo Điều 8, Nghị định 99/2010/NĐ-CP, đối tượng nhận chi trả là “các chủ rừng của các khu rừng có cung
ứng dịch vụ môi trường rừng” và “các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận
khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước”.
Tuy nhiên trên thực tế, khác với thủy điện hay sản xuất nước sạch, khi lưu vực tạo ra các giá trị điều tiết và
duy trì nguồn nước có thể được đo đạc chính xác, giá trị cảnh quan và giải trí khó có thể được quy là do
đơn vị rừng nào tạo ra. Việc xác định lưu vực và chủ rừng được nhận chi trả tiền DVMRT trong du lịch vì thế
sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai đang linh hoạt thực hiện chi trả theo Quyết định
11/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai, đó là “90% số tiền thu được từ việc
áp dụng chi trả DVMTR trong du lịch sẽ được chi cho các dự án, chương trình như: trồng rừng cảnh quan, hỗ
trợ các dự án trồng rừng, hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch và các hoạt động liên quan đến du lịch”. Tuy nhiên,
cách thực hiện này không hoàn toàn đúng theo tình thần của Nghị định 99.
Về vấn đề này, nghiên cứu cũng đã thực hiện phỏng vấn ý kiến của các công ty kinh doanh lưu trú và bán vé. Họ
chính là đối tượng chi trả DVMTR và mong muốn của họ về cách thức sử dụng tiền DVMTR nên được ghi nhận.

20%

15%
Dành để chi cho các chủ rừng
65%

Dành cho cả hai mục đích
Dành để chi cho dự án trồng rừng

HÌNH 7: QUAN ĐIỂM CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGTIỀN CHI TRẢ DVMTR
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa
Kết quả, phần lớn các công ty (65%) cho rằng tiền DVMTR trong du lịch nên được cân đối đầu tư cho
cả 2 đối tượng: các chủ rừng (những người sẽ thực hiện bảo vệ rừng) và các dự án trồng rừng (Hình 7).
Khoảng 15% số công ty cho rằng nên ưu tiên chi cho các chủ rừng, 20% mong muốn ưu tiên cho các dự
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án. Kết quả này cho thấy các công ty kinh doanh lưu trú và bán vé, những người chi trả DVMTR cũng rất
quan tâm tới các chủ rừng và mong muốn khoản tiền mình đóng góp được chuyển tới những người trực
tiếp bảo vệ rừng này.
Đáng lưu ý, kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các công ty được phỏng vấn mong muốn số tiền DVMTR
tại Sa Pa sẽ được chi trả cho các chủ rừng hoặc dự án thực hiện tại Sa Pa, thay vì chia sẻ với các địa điểm
khác tại Lào Cai. Vì vậy, Quỹ BVPTR Lào Cai cần xem xét quy đinh nguyên tắc đầu tư cho vùng cảnh quan
tại chỗ. Do khó xác định được lưu vực của giá trị cảnh quan, nguyên tắc chỉ trả cho vùng cảnh quan tại
chỗ có thể là phân chia theo khu vực hành chính, ví dụ như tiền DVMTR của huyện nào có thể dùng chi
trả cho chủ rừng ở huyện đó.
Nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện khảo sát ý kiến một số đơn vị cung ứng DVMTR, bao gồm một số
chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng tại thị trấn Sa Pa và xã Tả Phìn, UBND
thị trấn Sa Pa, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Sa Pa và VQG Hoàng Liên. Kết quả cho thấy hầu hết các
chủ rừng đều mong muốn được nhận tiền chi trả DVMTR từ du lịch để bảo vệ rừng tốt hơn. Ban quản lý
rừng phòng hộ cho rằng mức đầu tư trồng rừng hiện nay là 3 triệu đồng/ha là không đủ để hoạt động
trồng rừng cảnh quan tại Sa Pa có hiệu quả, trong khi quỹ đất còn rất nhiều. Ban quản lý vườn quốc gia
Hoàng Liên và công ty Công ty cổ phần Cao su Hàm Rồng mong muốn việc phê duyệt đầu tư các dự án
trồng rừng được tiến hành nhanh hơn. Như vậy, đối tượng cung ứng DVMTR rất mong muốn nhận được
tiền chi trả để thực hiện tốt hơn công việc của mình.
Từ Điều 8 của Nghị định 99 tới những kết quả khảo sát đối tượng chi trả và đối tượng cung ứng dịch vụ
đều cho thấy đối tượng nhận chi trả DVMTR trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Sa Pa cần được điều
chỉnh về đúng đối tượng là các chủ rừng. Điều này đòi hỏi UBND Tỉnh và Quỹ BVPTR Lào Cai sớm có
phương pháp tính toán lưu vực chi trả hợp lý để đảm bảo quyền lợi của các đơn vị cung ứng, thực hiện
đúng theo tinh thần của Nghị định 99. Một phương án nên được tham khảo, đó là chỉ trả cho vùng cảnh
quan tại chỗ, ví dụ như tiền DVMTR thu của huyện nào có thể dùng chi trả cho chủ rừng ở huyện đó.
Trong trường hợp không xác định được chủ rừng, Quỹ BVPTR có thể áp dụng nghị định 05/2008/NĐ-CP
của chính phủ để sử dụng tiền chi trả vào việc đầu tư phát triển rừng tại khu vực có nguồn chỉ trả, theo
phê duyệt của UBND cấp Tỉnh.
4.5.3. Các trường hợp miễn giảm chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
Như trên đã phân tích, hiện nay các công ty kinh doanh du lịch lưu trú và bán vé tại Sa Pa đang phải gặp
một số khó khăn về việc xây dựng mới hoặc thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thị trường, về thời tiết
và những thay đổi của chính sách.
Dựa trên tình hình thực tế tại Sa Pa và để thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng trong Báo cáo thực
trạng phát triển du lịch huyện Sa Pa và kế hoạch phát triển du lịch huyện Sa Pa đến năm 2020, các
cơ quan quản lý có thể xem xét các hình thức miễn giảm như sau:
(1)	Miễn thu tiền chi trả DVMTR trong 1 năm đầu tiên (kể từ thời điểm đi vào hoạt động khai thác du
lịch) đối với công ty kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé mới được thành lập. Chú ý là thời gian
xây dựng cơ bản của nhiều công ty có thể rất dài.
(2)	Miễn thu tiền chi trả DVMTR đối với các công ty kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé tạm dừng
hoạt động.
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(3)	Giảm 30% tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé đang trong
quá trình sửa chữa, cải tạo.
Đối với trường hợp (1), để được miễn chi trả DVMTR, công ty kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé cần
phải có giấy tờ chứng minh cơ sở mới đi vào hoạt động dưới 1 năm và có đơn xin miễn trách nhiệm
chi trả.
Đối với trường hợp (2), để được miễn chi trả DVMTR, công ty kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé phải
có giấy tờ chứng minh công ty đang tạm ngừng hoạt động trong thời gian ít nhất 3 tháng và phải có đơn
xin miễn trách nhiệm chi trả.
Đối với trường hợp (3), để được giảm chi trả DVMTR, công ty kinh doanh du lịch lưu trú hoặc bán vé phải
nêu rõ các rủi ro, số ngày ngừng hoạt động tạm thời, hoặc công suất hoạt động suy giảm quá 30% (có xác
nhận của cơ quan có thẩm quyền), và có đơn xin giảm chi trả DVMTR.
4.5.4. Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực thi cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch
a.

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu

Kết quả khảo sát các công ty kinh doanh du lịch và khách du lịch cho thấy mong muốn quan trọng nhất
là khoản thu được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả cho hoạt động bảo vệ rừng, duy trì giá trị cảnh
quan và giải trí, phục vụ hoạt động du lịch tại Sa Pa. Một số ý kiến cho rằng việc chi trả bằng tiền cho các
chủ rừng là đồng bào dân tộc cần phải hết sức thận trọng, đồng thời cần có các biện pháp giám sát chặt
chẽ, thay vì chỉ dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Lý do là nhiều đồng bào dân tộc chưa có hiểu biết
về quản lý tiền, việc nhận được một khoản tiền lớn từ chi trả DVMTR có thể gây ra nhiều tệ nạn, trong khi
hiệu quả bảo vệ rừng lại không tăng lên.
Việc công khai, minh bạch trong quản lý tiền chi trả DVMTR cũng cần được quan tâm. Hiện nay, Quỹ
BVPTR Lào Cai đã có kiểm toán độc lập các khoản thu và chi, do đó tính minh bạch đã được đảm bảo. Khi
chi trả, quỹ cũng đã thông báo rõ nội dung chi trả trong các thư gửi tới từng chủ rừng và các nhóm hộ
nhận khoán bảo vệ rừng. Tuy nhiên, thông tin này không tới được với khách du lịch hay các công ty kinh
doanh du lịch. Vì vậy, Quỹ BVPTR có thể xem xét công khai các thông tin chi trả trên Website của Quỹ, để
tăng tính công khai của việc sử dụng nguồn thu.
b.

Tăng cường hoạt động truyền thông

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy tất cả các công ty du lịch đều đã biết về chính sách chi trả DVMTR, tuy
nhiên đa số còn rất mơ hồ về lợi ích khi tham gia thực hiện chính sách này. Họ chỉ hiểu đơn thuần đây là
một chính sách của nhà nước, và là doanh nghiệp thì phải thực hiện. Để chính sách chi trả DVMTR nói
chung, chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch nói riêng nhanh chóng nhận được sự dồng thuận cao từ
các bên có liên quan, công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh. Các nội dung mà công tác tuyên
truyền cần chú trọng bao gồm: (i) bản chất của chi trả dịch vụ môi trường; (ii) cơ sở khoa học về mối liên
hệ giữa dịch vụ môi trường do rừng cung cấp và hoạt động kinh doanh du lịch được hưởng lợi từ dịch vụ
môi trường do rừng cung cấp; và (iii) hiệu quả thực tế của việc tham gia chi trả DVMTR tới các giá trị của
rừng, trong đó có giá trị giải trí và cảnh quan, vốn sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động du lịch.
Một phương thức truyền thông cụ thể được các công ty du lịch và khách du lịch đề xuất là in các thông tin

99

về việc chi trả DVMTR (mức chi trả, ý nghĩa của việc chi trả…) vào vé tham quan. Không những mang tính
truyền thông, việc in thông tin lên vé cũng đảm bảo tính minh bạch trong việc thu tiền chi trả DVMTR.
Việc này cũng có thể thực hiện với các bảng giá của các công ty kinh doanh lưu trú đã ký hợp đồng chi trả
DVMTR, giúp nâng cao thương hiệu và ý nghĩa “xanh” của công ty.
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KẾT LUẬN

5

D

u lịch đang được định hướng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Lào Cai, mà trong đó Sa Pa
đang là điểm đến quan trọng nhất. Với việc có đầy đủ các điều kiện tự nhiên, khí hậu và được bao
quanh bởi rừng, du lịch Sa Pa đã và đang được xây dựng theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng
và phát triển bền vững. Việc nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch chính
là nhằm góp phần phát triển định hướng ấy của du lịch Sa Pa nói riêng và toàn tỉnh Lào Cai nói chung.
Với mục tiêu hỗ trợ việc xây dựng cơ chế DVMTR tại Lào Cai, nhóm tư vấn đã thực hiện nghiên cứu điểm
tại Sa Pa, nơi đóng góp tới 64% doanh thu du lịch của toàn tỉnh trong năm 2014. Qua khảo sát thực tế,
nghiên cứu đã giới hạn được đối tượng chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch tại Sa Pa bao gồm: các
công ty kinh doanh lưu trú và các công ty du lịch bán vé vào điểm tham quan du lịch.
Kết quả ước lượng mức sẵn lòng tăng giá của khách du lịch là 2% - 7,35% giá vé tham quan và từ 2,5% - 5%
giá phòng. Các mức này cho biết mức gia tăng lợi ích mà các công ty bán vé tham quan và các công ty
lưu trú có thể có được (bằng việc tăng giá vé và giá phòng) khi họ tham gia chi trả DVMTR. Trong khi đó,
khảo sát cho thấy mức sẵn lòng chi trả cho DVMTR của các công ty bán vé là từ 1% - 1,5% doanh thu từ
tiền vé và mức sẵn lòng chi trả này của các công ty lưu trú là 0,8% - 1% doanh thu từ tiền phòng. Dựa vào
các kết quả này, nhóm tư vấn đã đề xuất 2 phương án chi trả DVMTR trên doanh thu từ vé tham quan (với
các mức chi trả là 2% và 1%) và 2 phương án chi trả DVMTR trên doanh thu từ tiền phòng (với các mức
chi trả là 1,5% và 1%). Phân tích tổng thu theo các phương án này, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng muốn
tăng tổng thu DVMTR thì ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện để nhiều công ty kinh doanh lưu trú tham gia
ký hợp đồng chi trả, hơn là bằng cách tăng mức chi trả. Từ các phân tích ưu nhược điểm của từng mức chi
trả, phương án kết hợp được để xuất áp dụng cho chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch tại Sa Pa là: mức chi
trả 1.5% doanh thu từ tiền vé và 1% doanh thu từ tiền phòng. Với phương án kết hợp này, ước tính tổng thu
DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Sa Pa sẽ là khoảng 1,15 tỉ đồng trong năm 2017 và tăng
dần tới gần 12 tỉ trong năm 2020, khi số lượng các công ty kinh doanh lưu trú ký hợp đồng DVMTR nhiều
hơn. Đặc biệt, khi dịch vụ cáp treo Fansipan đi vào hoạt động và tham gia chi trả DVMTR, tổng thu tiền
DVMTR của Sa Pa sẽ tăng thêm khoảng 6.75 tỉ/năm, chưa tính tới các tác động lan tỏa giúp tăng doanh
thu lưu trú và bán vé khác.
Về hình thức chi trả, hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ BVPTR Lào Cai là phù hợp với trường hợp
chi trả DVMTR tại Sa Pa. Về đối tượng nhận chi trả, Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ có quy định
rõ đối tượng được nhận chi trả là các chủ rừng. Điều này cũng phù hợp với kết quả khảo sát về nguyện vọng
của đối tượng hưởng lợi và đối tượng cung cấp DVMTR tại Sa Pa. Vì vậy, việc thực hiện đúng tinh thần của
Nghị định 99 như kể trên là phù hợp. Trong trường hợp không thể xác định được chính xác chủ rừng, việc
chi trả nên chú ý đảm bảo nguyên tắc: tiền thu từ vùng nào nên được ưu tiên chi trả cho vùng đó, và các
khoản chi cần được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND Tỉnh.
Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính sách chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch tại Sa Pa, nghiên
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cứu đã có một số kiến nghị về các nội dung: quản lý và sử dụng nguồn thu và tăng cường hoạt động
truyền thông. Kết quả nghiên cứu điểm tại Sa Pa là cơ sở để mở rộng áp dụng chi trả DVMTR ở các điểm
du lịch khác ở Lào Cai và toàn quốc. Ngoài phương pháp xây dựng cơ chế chi trả, một kinh nghiệm có
thể nhân rộng ở đây là: xác định đối tượng chi trả DVMTR là công ty kinh doanh lưu trú và bán vé tại các
khu vực (xã, thị trấn, huyện) được quy hoạch để phát triển các loại hình du lịch dựa vào rừng, đó là du lịch
tham quan nghỉ dưỡng núi và du lịch sinh thái, theo Quy hoạch phát triển du lịch của các tỉnh. Ví dụ như,
huyện Bắc Hà là các xã Tả Van Chư và xã Trung Đô, huyện Mường Khương là các xã Cao Sơn, Vang Leng,
Tả Thàng và Tả Ngài Chồ.
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TY KINH DOANH DU LỊCH LƯU TRÚ VÀ LỮ HÀNH

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TY KINH DOANH DU LỊCH LƯU TRÚ VÀ LỮ HÀNH
“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch”
PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ ĐIỀU TRA:
Mã số cán bộ điều tra: ............... Số thứ tự của Phiếu khảo sát:......................................................................................
Ngày điều tra:.............................

Địa điểm điều tra:…………………………………….........................................

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
1. Họ và tên.........................................................................................................................................................................................
2. Vị trí công tác.................................................................................................................................................................................
3. Số năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành du lịch...................................................................................................
B. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ
4. Tên cơ sở:............................................................................................................Năm thành lập:..............................................
5. Địa chỉ:.............................................................................................................................................................................................
6. Số lượng nhân viên: ............................................... người		7. Số lượng phòng: .............. phòng
8. Lượng khách trung bình mỗi năm:.......................................................................... khách
9. Phòng và hiệu suất/công suất sử dụng năm 2014
Loại phòng

Loại I

Loại II Loại II

Tiêu chí phân loại phòng (diện tích, số
giường, dịch vụ…)

Loại III

Loại IV Loại V

-

Số phòng
Giá phòng (VND/đêm)
Chi phí trung bình (nhân công, vật tư) cho
mỗi phòng (VND/ngày hoặc VND/tháng)
Hiệu suất sử dụng (%)
Thời gian lưu trú trung bình của khách (đêm)
10. Hiệu suất/công suất sử dụng từ đầu năm 2015:...........................................................................................................
q

Tăng lên........... %

q

Giảm đi...........%

q

Ổn định

Tại sao?
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11. Thông tin về các loại dịch vụ khác do cơ sở cung cấp (nếu có)
Loại dịch vụ

1…………………

2………………

3…………………

Giá dịch vụ
Lượng khách
Doanh thu
Chi phí
12. Vậy tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú của ông bà trong năm vừa qua: ............................................................
................................................................................................................................................................................................................
13. Ngoài cơ sở tại Sapa, cơ sở còn kinh doanh lưu trú ở đâu nữa không?
q Có

q Không

NẾU CÓ, xin cung cấp thêm thông tin về các cơ sở khác:
Tên cơ sở

1…………………

2…………………

3……………

Địa điểm
Loại dịch vụ
Giá dịch vụ
Lượng khách
Doanh thu
Chi phí
NẾU CÓ, tình hình kinh doanh tại cơ sở ở Sapa so với các cơ sở khác như thế nào?
q Tốt hơn

q Kém hơn

q Giống nhau

Tạisao?.................................................................................................................................................................................................
14. Tại sao cơ sở lựa chọn Sapa để kinh doanh du lịch?
q Điều kiện môi trường thuận lợi, thu hút khách du lịch
q Môi trường kinh doanh thuận lợi
q Được chính quyền hỗ trợ
Lý do khác……………………………………
15. Trong thời gian tới, cơ sở có kế hoạch gì/thay đổi gì đối với các loại dịch vụ do cơ sở cung cấp hay
không?
q Mở rộng

q Thu hẹp

q Duy trì 		

q Khác............................................

Tại sao? ................................................................................................................................................................................................
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C. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR
16. Ông/bà/cơ sở có biết về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Chính phủ không?
q Có

q Không

Nếu có, xin hãy nêu rõ, ông/bà/cơ sở đã biết được những nội dung gì của chính sách này đối với du lịch?.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
17. 	Theo ông/bà, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định các cơ sở kinh doanh lưu trú tại
những nơi phát triển du lịch dựa vào rừng phải chi trả để khuyến khích các chủ rừng bảo vệ rừng tốt
hơn có hợp lý hay không?
q Có
q Không
Tại sao? .............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
18. Theo ông/bà, mức thu để chi trả dịch vụ môi trường rừng nên căn cứ vào yếu tố nào?
q Doanh thu của cơ sở
q Lượng khách của cơ sở
q Nhu cầu về nguồn vốn để bảo vệ và phát triển rừng
Các căn cứ khác (xin nêu rõ).........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
19. Theo ông/bà, chính phủ nên thu như thế nào để đảm bảo công bằng giữa các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú khác nhau?.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
20. Nếu phải thực hiện chính sách chi trả DVMTR, cơ sở của ông/bà có dự định hạch toán khoản chi này
vào giá dịch vụ không?.................................................................................................................................................................
NẾU CÓ. Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy khách du lịch sẵn sàng trả THÊM ………………..VNĐ cho
tiền phòng, tương đương với ……….. % tiền phòng cho dịch vụ cảnh quan tại Sa Pa.
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Vậy xin ông/bà vui lòng cho biết mức hạch toán cao nhất mà cơ sở của ông/bà có thể chấp nhận:
Từ trên xuống dưới, dánh

1

0% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

dấu ở cạnh mức hạch toán

2

1% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

cao nhất mà ông/bà có thể

3

1.5% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

chấp nhận, và ở cạnh mức

4

2% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

thu mà ông bà bắt đầu

5

2.5% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

không chấp nhận

6

3% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

7

3.5% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

8

4% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

9

4.5% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

10

5% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

11

Mức khác: ……% tổng doanh thu tiền phòng

[ ]

NẾU KHÔNG. Cơ sở sẽ lựa chọn giải pháp nào để thực hiện chính sách chi trả DVMTR của chính phủ mà
không làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của mình?
................................................................................................................................................................................................................
21. Theo ông/bà, việc thu tiền DVMTR đối với kinh doanh du lịch tại Sa Pa nên bắt đầu thực hiện từ năm
nào?................................................... Tại sao?...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
22. Theo ông/bà, việc thu tiền DVMTR cần phải thông báo trước cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
bao lâu trước khi bắt đầu thực thi? ...........................................................................................................................................
Tại sao?................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
23. Khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, cơ sở có yêu cầu gì đối với các cơ quan quản lý/triển khai
chính sách chi trả DVMTR này hay không, xin nêu cụ thể?...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
24. Theo ông/bà, tiền DVMTR thu được trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú nên được sử dụng như
thế nào (Chi trả cho các chủ rừng, hoặc dành cho dự án trồng rừng)?........................................................................
................................................................................................................................................................................................................
25. Ông/bà có ý kiến đóng góp gì thêm cho chính sách chi trả DVMTR được triển khai một cách thuận
lợi trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú hay không?...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG BÀ!
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TY KINH DOANH DU LỊCH BÁN VÉ THAM QUAN

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TY DU LỊCH BÁN VÉ THAM QUAN
“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động
kinh doanh du lịch”
PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ ĐIỀU TRA:
Mã số cán bộ điều tra: ............... Số thứ tự của Phiếu khảo sát:......................................................................................
Ngày điều tra:.............................

Địa điểm điều tra:…….........................................................................................……

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã được Chính phủ ban hành trong Nghị định số
99/2010/NĐ-CP. Nhằm hỗ trợ việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ở các địa phương, Phiếu điều tra này
được thực hiện để thu thập ý kiến của các bên liên quan. Kết quả điều tra sẽ được sử dụng để lựa chọn
phương án phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, từ đó đạt được sự đồng thuận trong việc thực thi
chính sách chi trả DVMTR.
A.THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
1. Họ và tên........................................................................................................................................................................................
2. Vị trí công tác...............................................................................................................................................................................
3. Số năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành du lịch..................................................................................................
B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY DU LỊCH
4. Tên công ty:.............................................................................. Năm thành lập: ....................................................................
5. Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................
6. Số lượng nhân viên: ........................................................ người			
7. Lượng khách trung bình mỗi năm:.................................................................................................... khách
8. Thông tin về các loại dịch vụ do công ty cung cấp:
Loại dịch vụ

Vé vào cửa

Tour tuyến

…………………

Giá dịch vụ
Lượng khách
Doanh thu
Chi phí
9. Lượng khách và doanh thu của công ty trong 5 năm gần đây như thế nào? (tăng lên, giảm đi, ổn định)?
...............................................................................................................................................................................................................
Tại sao?................................................................................................................................................................................................
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10. Trong thời gian tới, công ty có kế hoạch gì/thay đổi gì đối với các loại dịch vụ do công ty cung cấp
hay không? .......................................................................................................................................................................................
Tại sao?................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
C. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR
11. Ông/bà/công ty có biết về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Chính phủ không?
q Có

q Không

Nếu có, xin hãy nêu rõ, ông/bà/công ty đã biết được những nội dung gì của chính sách này đối với du lịch?
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
12. Theo ông/bà, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định các công ty kinh doanh du lịch tại
những nơi phát triển du lịch dựa vào rừng phải chi trả để khuyến khích các chủ rừng bảo vệ rừng tốt hơn
có hợp lý hay không?
q Có
q Không
Tại sao?................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
13. Theo ông/bà, mức thu để chi trả dịch vụ môi trường rừng nên căn cứ vào yếu tố nào?
q Doanh thu vé của công ty
q Lượng khách của công ty
q Nhu cầu về nguồn vốn để bảo vệ và phát triển rừng
Các căn cứ khác (xin nêu rõ) .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
14. Theo ông/bà, chính phủ nên thu như thế nào để đảm bảo công bằng giữa các công ty kinh doanh
du lịch khác nhau?..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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15. Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, ông bà đã hạch toán tiền DVMTR vào giá vé tham quan. Kết quả
nghiên cứu khoa học cho thấy khách du lịch sẵn sàng trả THÊM ………………..VNĐ cho tiền vé vào tham
quan, tương đương với ……….. % tiền vé cho dịch vụ cảnh quan tại Sa Pa. Vậy xin ông/bà vui lòng cho
biết mức hạch toán cao nhất mà công ty của ông/bà có thể chấp nhận:
1

0% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

2

1% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

3

1.5% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

4

2% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

5

2.5% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

6

3% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

7

3.5% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

8

4% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

9

4.5% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

10

5% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

11

Mức khác: ………..% tổng doanh thu tiền vé

[ ]

Từ trên xuống dưới, dánh dấu 
cạnh mức hạch toán cao nhất
mà ông/bà có thể chấp nhận,
và  cạnh mức thu mà ông bà
bắt đầu không chấp nhận

16. Theo ông/bà, việc thay đổi thu tiền DVMTR cần phải thông báo trước cho các công ty kinh doanh
dịch vụ du lịch bao lâu trước khi bắt đầu thực thi? ............................................................................................................
Tại sao?.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
17. Khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR, công ty có yêu cầu gì đối với các cơ quan quản lý/triển
khaichính sách chi trả DVMTR này hay không, xin nêu cụ thể?.......................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
18. Theo ông/bà, tiền DVMTR thu được trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch nên được sử dụng như
thế nào (Chi trả cho các chủ rừng, hoặc dành cho dự án trồng rừng)?.......................................................................
................................................................................................................................................................................................................
19. Ông/bà có ý kiến đóng góp gì thêm cho chính sách chi trả DVMTR được triển khai một cách thuận
lợi trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch hay không?................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH

PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH
“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch”
PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ ĐIỀU TRA:
Mã số cán bộ điều tra: ............... Số thứ tự của Phiếu khảo sát:......................................................................................
Ngày điều tra:.............................

Địa điểm điều tra:…………………………………….…………………….

Điểm tham quan/khách sạn:………………………………………………………….…………………….....
A. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI SA PA
1. Xin ông/bà cho biết điểm xuất phát của chuyến đi tới Sa Pa này?..........................................................................
2. Xin ông/bà cho biết tại sao ông/bà lựa chọn du lịch Sa Pa lần này (nghỉ dưỡng, ngắm cảnh, tôn giáo, tìm
hiểu văn hóa,…): ............................................................................................................................................................................
3. Ông/bà mua tour du lịch trọn gói hay tự tổ chức?.........................................................................................................
4. Ông/bà dự kiến chuyến đi này trong bao lâu?.................................................................................................................
5. Hành trình của chuyến đi của ông/bà:................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
6. Chi phí dự kiến của chuyến đi Sa Pa này?
‒

Giá tour đi Sa Pa:......................................................................................................................................................................

‒

Chi phí lưu trú (khách sạn):..............................................................................VNĐ/người/ngày

‒

Ăn uống:.................................................................................................................VNĐ/người/ngày

‒

Đi lại:........................................................................................................................VNĐ/người/ngày

‒

Vé vào cửa: ............................................................................................................VNĐ/người

‒

Chi phí khác: .........................................................................................................VNĐ/người/ngày

7. Xin ông/bà cho biết mức độ hài lòng của ông/bà về chuyến du lịch tới thị trấn Sa Pa (đánh dấu X vào ô
tương ứng dưới đây):
Rất không hài lòng

Không hài lòng

Trung bình

Hài lòng

Rất hài lòng

1q

2q

3q

4q

5q
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8. Xin ông/bà cho biết ý kiến về các nhận định sau đây: (đánh dấu X vào ô tương ứng: “Rất đồng ý”, “Đồng
ý”, “Có thể”, “Không đồng ý” và “Rất không đồng ý”)
Rất đồng
ý

Đồng
ý

Có
thể

Không
đồng ý

Rất
không
đồng ý

1. Các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng cần
được nhận sự chi trả xứng đáng với công sức
của họ.

5q

4q

3q

2q

1q

2. Các công ty, cá nhân được hưởng lợi ích từ
rừng cần phải tham gia chi trả cho hoạt động
bảo vệ rừng

5q

4q

3q

2q

1q

3. Ông/bà đang được hưởng thụ lợi ích từ rừng
qua các hoạt động du lịch có liên quan tới rừng

5q

4q

3q

2q

1q

B. Ý KIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR
9. Nghị định 99 của chính phủ quy định các công ty kinh doanh du lịch (khách sạn, điểm du lịch bán vé,…)
sẽ phải trả tiền DVMTR, là khoản tiền được chuyển trực tiếp cho người dân trồng và bảo vệ rừng ở Sa Pa,
nhằm duy trì mức chất lượng cảnh quan và giải trí tại Sa Pa như hiện nay. Các công ty có thể lựa chọn hạch
toán tiền DVMTR vào trong giá dịch vụ của họ (như vé tham quan và giá phòng khách sạn). Điều này sẽ
làm giá các dịch vụ tăng lên. Nếu giá tăng lên, ông/bà cảm thấy có thể đồng ý như một hình thức chung
tay với các công ty để bảo vệ rừng Sa Pa không?
q Có
q Không
10. Nếu có, theo ông bà, mức tăng giá cao nhất mà không làm ảnh hưởng tới quyết định chọn du lịch
Sa Pa của ông/bà là:

Mức hiện tại (VNĐ)

MỨC TĂNG TỐI ĐA có thể
chấp nhận được
VNĐ

Ghi chú

%

Giá vé tham quan
Giá phòng
Giá vé của tour du lịch 1
Giá vé của tour du lịch 2
Giá các loại dịch vụ khác
Để giúp đỡ ông/bà trả lời chính xác hơn về các mức tăng giá, chúng tôi thiết kế một số phương án thực
thi như sau. Xin ông/bà suy nghĩ kỹ về các mức tăng giá này để đưa ra lựa chọn chính xác nhất:
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11. Khi so sánh tình hình Hiện trạng với Phương án thực thi (mã số: 0000100), ông/bà có quyết định lựa
chọn như thế nào?
Phương án
THỰC THI

HIỆN TRẠNG

Giữ nguyên mức hiện tại

Tăng thêm
10,000 VNĐ/vé

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng
trong 1 tháng

2 đợt

4 đợt

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham
gia nhận khoán bảo vệ rừng

18 hộ

20 hộ

Tuân thủ quy định hiện
hành, có kiểm toán độc lập

Tuân thủ quy định hiện
hành, có kiểm toán độc lập

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào
Cai

q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi
q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
12. Khi so sánh tình hình Hiện trạng với Phương án thực thi (mã số: 0000101), ông/bà có quyết định lựa
chọn như thế nào?
Phương án
THỰC THI

HIỆN TRẠNG

Giữ nguyên mức hiện tại

Tăng thêm
20,000 VNĐ/vé

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

6 đợt

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

18 nhóm hộ

22 nhóm hộ

Tuân thủ quy định hiện
hành, có kiểm toán độc lập

Tuân thủ quy định hiện
hành, có kiểm toán độc lập

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai

q Đồng ý vớiPhương án thực thi trong câu hỏi
q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
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13. Khi so sánh tình hình Hiện trạng với Phương án thực thi (mã số: 0000102), ông/bà có quyết định lựa
chọn như thế nào?
Phương án
THỰC THI

HIỆN TRẠNG
Giữ nguyên mức hiện tại

Tăng thêm
20.000 VNĐ/vé

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

6 đợt

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

18 nhóm hộ

20 nhóm hộ

Tuân thủ quy định hiện
hành, có kiểm toán độc lập

Có thêm
Báo cáo kiểm toán độc lập
được
CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE
CỦA QUỸ BVPTR

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai

q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi
q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
14. Khi so sánh tình hình Hiện trạng với Phương án thực thi (mã số: 0000103), ông/bà có quyết định lựa
chọn như thế nào?

HIỆN TRẠNG

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

Giữ nguyên mức hiện tại

Phương án
THỰC THI
10,000 VNĐ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

4 đợt

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

18 nhóm hộ

20 nhóm hộ

Tuân thủ quy định hiện hành,
có kiểm toán độc lập

Có thêm
Báo cáo kiểm toán độc
lập được
CÔNG BỐ TRÊN
WEBSITE CỦA QUỸ
BVPTR

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH của Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai

q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi
q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
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15. Nếu ông/bà là người thực sự đã phải trả mức tăng giá phòng lưu trú tại Sa Pa, xin ông/bà vui lòng cho
biết mức độ chắc chắn (không thay đổi) về các quyết định lựa chọn trong 4 câu hỏi về phương án thực thi
vừa trình bày: (đánh dấu X vào ô tương ứng)
Rất không chắc chắn

Không chắc chắn

Bình thường

Chắc chắn

Rất chắc chắn

1q

2q

3q

4q

5q

C. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
16. Năm sinh (ví dụ: 1978): ............................................................................................................................................................
17. Giới tính:

1 q Nam		

0 q Nữ

18. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................................
19. Trình độ học vấn:....................................................................................................................................................................
1q

Dưới cấp 3

3q

Đại học

2q

Cấp 3 đến dưới Đại học

4q

Trên Đại học

20. Xin ông/bà vui lòng cho biết khoảng thu nhập trung bình 1 tháng của ông/bà
1 q dưới 5 triệu đồng

7 q từ 10 triệu đến 15 triệu đồng

2 q từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

8 q Mức khác, xin ghi rõ:…………………

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
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BÁO CÁO TÓM TẮT
I.

Giới thiệu

Theo khoản 4, Điều 7 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn
đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch. Nghiên cứu này nằm trong dự án
“Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam” (IPFES), tài trợ bởi Quỹ giảm
nghèo Nhật Bản qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), điều phối bởi công ty Nippon Koei Consulting
Company (Nippon Koei Co., Ltd.) và thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng
(RIFEE), dưới sự giám sát của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF). Nghiên cứu này nhằm xác
định cơ sở khoa học và tư vấn cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR
trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.
II.		 Mục tiêu, nội dung và các hoạt động nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với hoạt
động kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thực hiện được mục tiêu chung này, các mục
tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau:
(1)		Xác định được đối tượng thực hiện hoạt động du lịch có thể áp dụng thực thi chi trả DVMTR tại Thừa
Thiên Huế;
(2)		Xác định được giá trị kinh tế của dịch vụ về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên rừng đối với hoạt động kinh doanh du lịch;
(3)		Xác định được mức chi trả và hình thức chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
phù hợp với thực tế tại Thừa Thiên Huế.
2.2. Nội dung
Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm:
(1)		 Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế;
(2)

 ớc lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách cho những cải thiện về dịch vụ bảo vệ cảnh quan thiên
Ư
nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng phục vụ hoạt động du lịch;

(3)		 Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế;
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(4)		Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất, và thảo luận một số nội dung về
cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.
2.3. Các hoạt động nghiên cứu
(1)		 Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình du lịch dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế;
(2)		Thực hiện khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin về các đối tượng liên quan, bao gồm các cơ
quan quản lý như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Vườn Quốc gia Bạch Mã, 94
du khách tới VQG Bạch Mã và 7 công ty du lịch có hoạt động kinh doanh tại VQG Bạch Mã.
(3)		Thực hiện phân tích số liệu, nghiên cứu và đề xuất các phương án áp dụng chi trả DVMTR tại Thừa
Thiên Huế
(4)		Tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp nhằm hoàn
thiện báo cáo.
III.		 Kết quả nghiên cứu
3.1. Hoạt động du lịch dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế
Du lịch Huế đã trở thành một thương hiệu du lịch quen thuộc không chỉ với khách du lịch nội địa mà còn
cả với khách du lịch quốc tế. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế,
năm 2014 tổng số lượng khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế là 1.850.293 người, trong đó 1.072.045 du
khách nội địa (tương đương 58% tổng lượng du khách) và 778.248 khách quốc tế (42% tổng lượng du
khách). Những điểm đến nổi tiếng của Thừa Thiên Huế chính là quần thể di tích cố đô và lăng tẩm các
vua triều Nguyễn, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới năm 1993. Du lịch văn hóa đã và
đang là thế mạnh lâu dài của ngành du lịch Thừa Thiên Huế.
Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái đã bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Với diện tích rừng
chiếm hơn 50% diện tích tự nhiên, Thừa Thiên Huế có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rừng. Tại Thừa
Thiên Huế, hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những hoạt động du lịch
có mối quan hệ rõ nét với dịch vụ bảo vệ môi trường rừng. Hiện nay, chỉ có VQG Bạch Mã là có cả hoạt
động bán vé tham quan và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trong Vườn. Theo Quy hoạch phát triển
du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2030, VQG Bạch Mã được định hướng phát triển trở thành điểm du lịch
sinh thái hàng đầu của Thừa Thiên Huế. Vì vậy, VQG Bạch Mã đã được lựa chọn làm điểm nghiên cứu thí
điểm về thực thi Chính sách chi trả DVMTR đối với du lịch tại Thừa Thiên Huế. Kết quả của nghiên cứu thí
điểm tại VQG Bạch Mã sẽ là các bài học kinh nghiệm về xác định cơ chế chi trả DVMTR phù hợp với dịch
vụ du lịch ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn khác tại Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.
3.2. Giá trị kinh tế của việc thực thi Chính sách chi trả DVMTR đối với du lịch
Các phương pháp dựa trên phát biểu sự ưa thích (Stated Preference) đã được áp dụng nhằm xác định
mức sẵn lòng chi trả của du khách cho những cải thiện về dịch vụ bảo vệ rừng phục vụ hoạt động du lịch.
Kết quả khảo sát sự sẵn lòng chi trả của du khách không những giúp ước lượng giá trị kinh tế của việc
thực thi Chính sách chi trả DVMTR, mà còn giúp đề xuất các mức tăng giá dịch vụ du lịch mà du khách có
thể chấp nhận.
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Kết quả phỏng vấn du khách đến với VQG Bạch Mã cho thấy lý do chính để du khách đến Bạch Mã là để
thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng. Du khách sẵn lòng chấp nhận các mức
tăng giá dịch vụ hợp lý nhằm chi trả cho việc cải thiện hoạt động bảo vệ rừng nhờ sự thực thi Chính sách
chi trả DVMTR. Bảng dưới đây trình bày về những mức tăng giá dịch vụ du lịch mà du khách có thể chấp
nhận.
CÁC MỨC TĂNG GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH MÀ DU KHÁCH CÓ THỂ CHẤP NHẬN
Mức cao

Mức thấp

Mức tăng giá vé tham quan cho 1 người (VNĐ)

18.843

10.000

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1 phòng (VNĐ)

99.320

49.660

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1 người (VNĐ)

37.479

18.740

Với mức giá vé tham quan hiện tại tại VQG Bạch Mã là 40.000 đồng/người, mức tăng giá vé tham quan mà
du khách có thể chấp nhận là tương đương khoảng 25% - 47% so với mức giá vé hiện tại. Trong mẫu điều
tra khách lưu trú, chi phí tiền phòng bình quân là 740.000 đồng/đêm. Như vậy, mức tăng giá 1 phòng mà
du khách có thể chấp nhận tương đương 6,7% - 13.4% so với chi phí tiền phòng.
3.3. Cơ chế chi trả DVMTR đối với kinh doanh du lịch tại Thừa Thiên Huế
3.3.1. Cơ chế chi trả DVMTR áp dụng với hoạt động bán vé tham quan
Về hình thức chi trả, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy định hai hình thức chi trả gồm: (1) chi trả trực
tiếp giữa 2 bên cung cấp và sử dụng dịch vụ; và (2) chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
(BV&PT) rừng. Nếu áp dụng hình thức chi trả gián tiếp và giả định mức chi trả DVMTR là 2% doanh thu từ
hoạt động bán vé tham quan, thì tổng số tiền chi trả DVMTR từ hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch
Mã ước khoảng hơn 10 triệu đồng (với số lượng du khách trung bình là 13.000 người/năm). Với tổng số
tiền chi trả DVMTR dự tính là nhỏ, hình thức chi trả trực tiếp sẽ phù hợp hơn để có thể giảm thiểu chi phí
quản lý hành chính, chi phí giao dịch giữa Quỹ BV&PT rừng và VQG Bạch Mã.
Trong trường hợp chi trả trực tiếp, mức chi trả do các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ tự thỏa thuận với
điều kiện mức chi trả không được thấp hơn mức chi trả quy định trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP (1-2% doanh
thu). Với mức giá vé tham quan hiện tại là 40.000 đồng/người (tương đương với mức doanh thu 40.000
đồng/người), mức chi trả tối thiểu theo quy định là 400 – 800 đồng/người. Kết quả khảo sát ý kiến của du
khách cho thấy mức tăng giá vé tham quan nhằm thực thi chi trả DVMTR mà du khách vẫn có thể chấp
nhận và tiếp tục đến với VQG Bạch Mã là 10.000 – 18.800 đồng/vé. Như vậy, VQG Bạch Mã có thể thực
hiện bán thêm vé chi trả DVMTR cho mỗi du khách với mức giá thỏa thuận với du khách trong khoảng tối
thiểu là 400 đồng và tối đa là 18.000 đồng. Tùy thuộc vào sự thỏa thuận với du khách, tổng số tiền chi trả
DVMTR đối với hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch Mã được ước tính trong bảng dưới đây.
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DỰ TÍNH TỔNG THU TỪ VIỆC CHI TRẢ DVMTR ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ THAM QUAN
Năm

2017

2018

2019

2020

14.333

15.049

15.802

16.592

Tổng thu với mức thu 400 đồng/người
(triệu đồng)

5,73

6,02

6,32

6,64

Tổng thu với mức thu 800 đồng/người
(triệu đồng)

11,47

12,04

12,64

13,27

Tổng thu với mức thu 10.000 đồng/người (triệu đồng)

143,33

150,49

158,02

165,92

Tổng thu với mức thu 18.000 đồng/người (triệu đồng)

257,99

270,88

284,44

298,66

Số lượng du khách dự báo (người)

3.3.2. Cơ chế chi trả DVMTR áp dụng với hoạt động bán vé tham quan
Tại VQG Bạch Mã, Công ty Thanh Tâm đang thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên cơ sở liên
kết với VQG Bạch Mã. Việc hợp tác giữa Công ty Thanh Tâm và VQG Bạch Mã đã, đang được thực hiện trên
cơ sở tự đàm phán, tự thỏa thuận về các mức chi trả thuê khoán cơ sở hạ tầng dịch vụ, thời hạn thực hiện
và các cam kết khác. Bởi vậy, Công ty Thanh Tâm (bên sử dụng DVMTR) có khả năng tự thỏa thuận và thực
hiện chi trả trực tiếp cho VQG Bạch Mã về việc cung ứng dịch vụ bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng
sinh học rừng phục vụ hoạt động du lịch.
Việc áp dụng chi trả trực tiếp sẽ có một số ưu điểm sau:
•

 ình thức chi trả trực tiếp sẽ giúp tiết kiệm, giảm chi phí giao dịch giữa Quỹ BV&PT rừng và VQG Bạch
H
Mã, cũng như giữa Quỹ BV&PT rừng với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (Công ty Thanh Tâm).

•

 hả năng giám sát và tạo áp lực cải thiện dịch vụ bảo vệ rừng với hình thức chi trả trực tiếp sẽ là tốt
K
hơn. Công ty Thanh Tâm đang thực hiện hoạt động kinh doanh lưu trú trong VQG Bạch Mã. Do đó,
Công ty Thanh Tâm, cũng là người chi trả, có thể thực hiện hoạt động giám sát diễn biến rừng và hoạt
động bảo vệ rừng một cách liên tục cùng với hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình. Khi áp dụng
hình thức chi trả trực tiếp, người chi trả (Công ty Thanh Tâm) có thể tạo áp lực trực tiếp với bên nhận
chi trả (VQG Bạch Mã) nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bảo vệ rừng. Với sự giám sát liên tục và khả
năng tương tác trực tiếp (thay vì phải gián tiếp thông qua bên trung gian là Quỹ BV&PT rừng), hoạt
động quản lý và bảo vệ rừng khi thực thi chi trả trực tiếp sẽ có thể được cải thiện tốt hơn nhằm phục
vụ hoạt động du lịch.

Về mức chi trả, như đã quy định trong nghị định 99/2010/NĐ-CP, mức chi trả trực tiếp ít nhất là 1-2%
doanh thu. Kết quả khảo sát ý kiến du khách cho thấy du khách cỏ thể chấp nhất mức tăng giá phòng
6,7 - 13,4% so với chi phí tiền phòng của du khách. Như vậy, VQG Bạch Mã và Công ty Thanh Tâm có thể
tự thỏa thuận mức chi trả DVMTR không thấp hơn 1 – 2% doanh thu, nhưng không nên vượt quá 10%
doanh thu (tương đương mức tăng giá bình quân du khách có thể chấp nhận). Thông tin về tổng thu dự
tính được trình bày trong bảng dưới đây.
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DỰ TÍNH TỔNG THU TỪ VIỆC CHI TRẢ DVMTR ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số lượng du khách lưu trú dự tính (người)

4095

4300

4515

4740

4977

Doanh thu ước tính từ kinh doanh lưu trú
(triệu đồng)

1.144

1.201

1.261

1.324

1.390

Tổng thu với mức thu 1% doanh thu lưu trú
(triệu đồng)

11

12

13

13

14

Tổng thu với mức thu 2% doanh thu lưu trú
(triệu đồng)

23

24

25

26

28

Tổng thu với mức thu 10% doanh thu lưu trú
(triệu đồng)

114

120

126

132

139

IV.		 Đề xuất khác
•

T hực hiện thí điểm tại VQG Bạch Mã trước khi nhân rộng mô hình chi trả trực tiếp, vì hình thức chi trả
trực tiếp không được áp dụng phổ biến ở Việt Nam.
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PHẦN MỞ ĐẦU

1

R

ừng cung cấp giá trị cảnh quan và đa dạng sinh học phục vụ nhiều hoạt động du lịch như du lịch
sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch suối… Vì vậy, việc bảo vệ rừng để duy trì các giá trị trên chính
là nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động du lịch. Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy
định dịch vụ “Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ
cho dịch vụ du lịch” là một trong 5 loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR). Nghị định 99 cũng đã nêu rõ đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực du
lịch là “các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng”, với mức
chi trả là 12% doanh thu. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định này tại các địa phương vẫn còn nhiều hạn
chế và chưa thể triển khai rộng trên toàn quốc. Nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thực thi chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam” (IPFES), nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định
cơ sở khoa học, góp phần tăng cường thực thi chính sách này tại Thừa Thiên Huế.
Thừa Thiên Huế ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển chính của Việt Nam. Bờ biển của tỉnh dài 126 km, có
hệ thống đầm phá Tam Giang lớn nhất Đông Nam Á với 22.000 ha, có cảng hàng không Phú Bài nằm trên
đường quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt chạy dọc theo tỉnh, có 81 km biên giới với Lào. Đặc biệt, Thừa
Thiên Huế có hệ thống núi rừng chiếm hơn 65% diện tích của tỉnh (Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, 2014),
và Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm ở độ cao trên 1.400m so mặt biển, với các hệ sinh thái và đa dạng sinh học
phong phú. Vào năm 1993 khi quần thể di tích cố đô và lăng tẩm các vua triều Nguyễn được Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá thế giới, Huế có thêm
một lợi thế đáng kể vì chính thức xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới sánh ngang với các vị trí nổi tiếng
nhất thế giới. Đó là những điều kiện thuận lợi cho Thừa Thiên Huế phát triển du lịch.
Du lịch Huế đã trở thành một thương hiệu du lịch quen thuộc không chỉ với khách du lịch nội địa mà còn
cả với khách du lịch quốc tế. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế,
năm 2014 tổng số lượng khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế là 1.850.293 người, trong đó 1.072.045 du
khách nội địa (tương đương 58% tổng lượng du khách) và 778.248 khách quốc tế (42% tổng lượng du
khách). Lượng du khách đến Huế đã duy trì được sự tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân là 11%/năm
trong giai đoạn 2000 – 2014.
Để tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu Du lịch Huế, định hướng theo Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030 sẽ là phát triển du lịch bền vững
theo xu hướng tăng trưởng xanh của thế giới và Việt Nam. Phát huy những nguồn lực đa dạng sinh học, mở
rộng thêm không gian du lịch nhằm bao quát được những tiềm năng trước đây chưa được đánh giá đúng mức
là thông điệp mới nhất cho ngành du lịch TT Huế. Du lịch Xanh có trách nhiệm đang tìm kiếm những điểm
đến như Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền,
và Cộng đồng bản địa vùng cao (Sở VH-TT-DL Huế, 2013).
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Phát triển tiềm năng của những nguồn lực đa dạng sinh học cần được dựa trên nguyên lý bảo tồn tính
nguyên vẹn của di sản tự nhiên và sự đa dạng sinh học. Vì thế cần phải có những biện pháp nghiêm ngặt
nhằm bảo vệ và bảo tồn các khu vực này. Việc nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động
du lịch chính là nhằm góp phần phát triển định hướng du lịch xanh của Thừa Thiên Huế.
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MỤC TIÊU, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG
VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2

2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này có các mục tiêu chính như sau:
(1)		Xác định được đối tượng thực hiện hoạt động du lịch có thể áp dụng thực thi chính sách chi trả
DVMTR tại Thừa Thiên Huế;
(2)		Xác định được giá trị kinh tế của dịch vụ về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên rừng đối với hoạt động kinh doanh du lịch;
(3)		Xác định được mức chi trả và hình thức chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
phù hợp với thực tế tại Thừa Thiên Huế.

2.2. Nội dung nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể sau:
(1)		 Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế;
(2) 	Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách cho những cải thiện về dịch vụ bảo vệ cảnh quan
thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng phục vụ hoạt động du lịch;
(3)		 Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế;
(4)		Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất, và thảo luận một số nội dung về
cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.

2.3. Đối tượng nghiên cứu
Theo lý thuyết, đối tượng của một nghiên cứu về cơ chế chi trả DVMTR trong du lịch là các bên tham gia
hoạt động du lịch, bao gồm: bên chi trả - bên sử dụng DVMTR là khách du lịch, các đơn vị có hoạt động
kinh doanh du lịch dựa vào rừng (ví dụ như công ty du lịch lữ hành kinh doanh tour du lịch, vườn quốc
gia và khu bảo tồn có hoạt động bán vé tham quan, công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú và vận chuyển)
và bên nhận chi trả - bên cung ứng DVMTR là vườn quốc gia và khu bảo tồn, cộng đồng, các hộ gia đình
thực hiện hoạt động bảo vệ rừng.
Về bên chi trả, có rất nhiều bên liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn ở, đi lại,
giải trí của khách du lịch. Vì vậy, trên thực tế, việc áp dụng chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch rất
dễ dẫn đến thu trùng hoặc không đúng phần lợi ích từ rừng. Ví dụ, nếu như vừa thu tiền chi trả DVMTR
thông qua vé tham quan và vừa thu thông qua doanh thu của các công ty du lịch lữ hành (vốn đã phải
chi trả tiền vé tham quan) thì sẽ dẫn đến thu trùng. Trường hợp tương tự với các công ty kinh doanh dịch
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vụ lưu trú, khi các công ty này thực ra đã phải chi trả một phần tiền DVMTR thông qua tiền DVMTR của
nước sạch, hiện nay là 40 VNĐ/m3 nước. Ngoài ra, với các dịch vụ ăn uống và vận chuyển, chất lượng của
dịch vụ phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng của nhà hàng, đầu bếp hay chất lượng của phương tiện
vận chuyển, người lái xe, mà ít phụ thuộc vào việc rừng được bảo vệ tốt hay không. Việc áp dụng chi trả
DVMTR với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống và vận chuyển có thể là ví dụ về việc thu không đúng
đối tượng hưởng lợi ích từ rừng.

Để đảm bảo tính khả thi, việc thực thi chi trả DVMTR cần được áp dụng với đúng đối tượng hưởng lợi từ
DVMTR. Kinh nghiệm thực thi chi trả DVMTR tại Lào Cai cho thấy việc chi trả DVMTR nên áp dụng với các
hoạt động kinh doanh lưu trú và bán vé tham quan vào các khu thắng cảnh rừng. Theo Quyết định số
11/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số nội dung của Quy định
chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, các hoạt động kinh doanh hoặc chi phí được
loại trừ khi tính doanh thu làm căn cứ chi trả DVMTR là: dịch vụ ăn uống, vận tải, xây dựng cơ bản, chi phí
sử dụng nước sinh hoạt, tiền vé tham quan và tiền phòng nghỉ đã nộp ở đơn vị kinh doanh du lịch khác.
Như vậy, để đảm bảo thu đúng đối tượng được hưởng lợi từ rừng và không thu trùng, các hoạt động kinh
doanh dịch vụ du lịch có thể áp dụng thí điểm việc chi trả DVMTR và được giới hạn nghiên cứu trong báo
cáo này bao gồm: hoạt động kinh doanh lưu trú được hưởng lợi từ rừng và hoạt động bán vé vào điểm tham
quan thắng cảnh rừng. Ở đây, hoạt động kinh doanh lưu trú được hưởng lợi từ rừng sẽ là các hoạt động
kinh doanh lưu trú gắn liền với rừng, ví dụ như trong Vườn quốc gia Bạch Mã.
Về bên nhận chi trả, tại Thừa Thiên Huế, hoạt động du lịch dựa vào rừng rõ nét nhất là tại các vườn quốc
gia, nhưng việc thực hiện chi trả DVMTR từ hoạt động du lịch dựa vào rừng của các vườn quốc gia chưa
được áp dụng. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tìm hiểu một số đặc điểm của bên nhận chi trả là các vườn quốc gia,
ví dụ như Vườn quốc gia Bạch Mã.
2.4. Phạm vi nghiên cứu
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu thắng cảng tự nhiên, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã được định
hướng phát triển trở thành điểm du lịch sinh thái hàng đầu của Thừa Thiên Huế (Sở VH-TT-DL Huế, 2013).
Phạm vi nghiên cứu này sẽ được giới hạn tại VQG Bạch Mã, nơi hội tụ các điều kiện cần thiết để có thể
thực thi chính sách chi trả DVMTR:
(1) 	Vai trò cung ứng dịch vụ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học của rừng đối với hoạt động kinh
doanh dịch vụ du lịch là rõ nét;
(2) 	Về khả năng chi trả của bên sử dụng dịch vụ rừng, hoạt động kinh doanh du lịch tại VQG Bạch Mã đã
và đang thu hút được một lượng khách du lịch đủ lớn để có nguồn thu phục vụ việc thực thi chi trả
DVMTR. Đây là ưu điểm vượt trội của VQG Bạch Mã so với các thắng cảnh thiên nhiên dựa vào rừng
khác (như Khu bảo tồn Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La). Thông tin thu thập được tại Hội thảo tham
vấn ngày 4/8/2015 tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế cho thấy ngoài VQG
Bạch Mã, số lượng du khách đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Khu bảo tồn Sao La là
không đáng kể.
(3) 	Bên cung ứng DVMTR (VQG Bạch Mã) có đủ điều kiện để duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ rừng
(cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học) nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.
Kết quả của nghiên cứu thí điểm tại VQG Bạch Mã sẽ được tổng kết và đưa ra các bài học về xác định cơ
chế chi trả DVMTR phù hợp với dịch vụ du lịch ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn khác tại Thừa Thiên
Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3

3.1. Thu thập và tổng hợp các tài liệu thứ cấp
Nhằm thực hiện nội dung nghiên cứu về thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp, các kinh nghiệm đã
có về cơ chế chỉ trả DVMTR trong hoạt động du lịch, nhóm tư vấn thu thập và nghiên cứu tài liệu đã có
về các nội dung:
•

T hực trạng và quy hoạch/ chiến lược phát triển hoạt động du lịch tại Thừa Thiên Huế, đặc biệt là
những hoạt động du lịch sinh thái dựa vào rừng;

•

Tổng quan về VQG Bạch Mã và tình hình hoạt động du lịch tại VQG Bạch Mã;

•

 ác kinh nghiệm trong nước và quốc tế về cơ chế chi trả DVMTR đối với dịch vụ du lịch, trong đó tập
C
trung xác định đối tượng nộp tiền chi trả, mức thu và phương thức thu.

3.2. Tham vấn về cơ chế chi trả DVMTR đối với dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế
Ngày 4/8/2015, nhóm tư vấn đã tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan (như Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Chi cục Kiểm lâm; Hiệp hội du lịch tỉnh; VQG Bạch Mã và các công ty du lịch) để thảo luận và
tiếp thu ý kiến về các nhóm đối tượng hoạt động dịch vụ du lịch phải chi trả DVMTR tại Thừa Thiên Huế.
Ý kiến tại Hội thảo cho thấy:
(1) Ủng hộ việc thực thi Chính sách chi trả DVMTR trong kinh doanh dịch vụ du lịch;
(2) 	Cần xác định đối tượng chi trả (bên sử dụng) DVMTR là những hoạt động du lịch thực sự đang hưởng
lợi từ rừng, như hoạt động du lịch sinh thái rừng tại Vườn quốc gia và khu bảo tồn rừng. Hoạt động
kinh doanh du lịch tại thành phố Huế (cách xa rừng 30-40km) và tại địa điểm văn hóa, tâm linh (như
các khu lăng tẩm) thì vai trò của dịch vụ rừng đối với hoạt động du lịch là không rõ nét. Ngoài ra, năm
2014 trong khoảng 1.850.000 du khách đến với Huế chỉ có khoảng 13.000 du khách đến thăm VQG
Bạch Mã, điều này cho thấy đa phần khách du lịch lưu trú tại thành phố Huế là để đến thăm các địa
điểm du lịch văn hóa. Vì vậy, sẽ là bất hợp lý khi yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú tại thành phố
Huế thực thi chi trả cho dịch vụ môi trường rừng;
(3) 	Cần có lộ trình rõ ràng và thông báo trước cho các bên liên quan về mức thu và phương thức thu tiền
chi trả DVMTR trong du lịch.
Từ các ý kiến trong hội thảo, nhóm tư vấn đã có thêm thông tin về tình hình thực tế tại địa phương và xác
định được đối tượng nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế tại Thừa Thiên Huế.
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3.3. Điều tra phỏng vấn khách du lịch về mức sẵn lòng chi trả
Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đối tượng trực tiếp hưởng thụ giá trị cảnh quan thiên nhiên
và bảo tồn sinh học của rừng là khách du lịch. Việc ước lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách giúp xác
định giá trị của dịch vụ bảo vệ rừng đối với hoạt động du lịch. Trong nghiên cứu này, việc ước lượng mức
sẵn lòng chi trả của du khách được tiến hành dựa trên điều tra phỏng vấn du khách về mức tăng giá mà
họ có thể chấp nhận nhằm thực thi chính sách chi trả cho DVMTR. Thông tin về mức tăng giá mà khách du
lịch có thể chấp nhận giúp xác định mức thu tiền DVMTR mà không tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới lượng
khách du lịch mua dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch dựa vào rừng. Thông tin này cũng có thể giúp
cơ sở kinh doanh du lịch cân nhắc điều chỉnh giá dịch vụ mà không làm sụt giảm lượng du khách hoặc
mức giảm không ảnh hưởng đáng kể tới doanh thu.
Nhằm xác định mức sẵn lòng chi trả của du khách, các phương pháp dựa trên phát biểu sự ưa thích (Stated Preference) được sử dụng, bao gồm:
Phương pháp Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM): Phương pháp này dựa trên việc
hỏi trực tiếp người được phỏng vấn về mức sẵn lòng chi trả của họ cho các giá trị môi trường, khi đưa ra
một kịch bản giả định về những thay đổi về giá trị môi trường đó. Đối với hoạt động du lịch, nghiên cứu
này sẽ đưa ra câu hỏi trực tiếp về mức tăng giá dịch vụ mà du khách sẵn lòng chấp nhận, nhằm duy trì
những giá trị cảnh quan và giải trí mà họ đang được hưởng thụ tại VQG Bạch Mã.
Phương pháp thực nghiệm các lựa chọn (Choice Experiments – CE) là phương pháp phỏng vấn trực tiếp về
mức sẵn lòng chi trả, đã và đang ngày càng được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
(Hoyos, 2010; Mahieu và cộng sự, 2014). Trong nghiên cứu về Chi trả cho DVMTR tại Phần Lan, phương
pháp CE đã được sử dụng để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách cho cảnh quan thiên nhiên và
đa dạng sinh học của rừng (Tyrväinen và cộng sự, 2014). Trong nghiên cứu này, việc thiết kế và thực hiện
phương pháp CE được trình bày cụ thể trong các nội dung dưới đây.
3.3.1. Thiết kế phiếu điều tra
Phiếu khảo sát được thiết kế để du khách có thể trả lời trong vòng 15 phút (chi tiết mẫu phiếu trong Phụ
lục) với kết cấu 3 phần như sau:
Phần A. Thông tin chung về hoạt động của du khách
Phần B. Ý kiến của du khách về mức tăng giá dịch vụ có thể chấp nhận
Phần C. Thông tin chung về độ tuổi, giới tính, thu nhập của du khách
Trong đó, phần B là trọng tâm của Phiếu khảo sát, gồm một câu hỏi trực tiếp về mức tăng giá dịch vụ tối
đa có thể chấp nhận để góp phần bảo vệ môi trường rừng theo phương pháp CVM và một số câu hỏi lựa
chọn về mức tăng giá dịch vụ có thể chấp nhận theo phương pháp CE.
Với phương pháp CVM, kịch bản giả định được đưa ra là khi áp dụng chi trả DVMTR tại VQG Bạch Mã, dịch
vụ bảo vệ rừng phục vụ du lịch sẽ tốt hơn, nhưng giá các dịch vụ (như vé tham quan và giá phòng lưu trú)
tăng lên. Người trả lời sẽ đưa ra mức tăng giá tối đa mà mình có thể chấp nhận được.
Với phương pháp CE, từ các thông tin thứ cấp tại VQG Bạch Mã (như hiện trạng các hộ nhận khoán rừng,
mức giá vé tại một số điểm du lịch, mức giá phòng…) và đặc biệt là các thông tin thu được qua phiếu hỏi
thí điểm trong đợt đầu tháng 8/2015, nhóm tư vấn đã thiết kế nghiên cứu CE với các nội dung dưới đây:
(1) Xác định các thuộc tính; (2) Xác định định mức của các thuộc tính; (3) Xây dựng các phương án lựa chọn
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a. Xác định các thuộc tính

Trong phương pháp CE, các hàng hóa hay chính sách được đưa ra phỏng vấn sẽ được mô tả trên cơ sở các
thuộc tính quan trọng của hàng hóa hay chính sách này. Nhằm xác định những thuộc tính để mô tả về
Chính sách chi trả DVMTR, nhóm tư vấn đã thực hiện điều tra phỏng vấn về các thuộc tính quan trọng của
Chính sách này. Hình 1 cho thấy 3 thuộc tính quan trọng nhất của chính sách chi trả DVMTR được nhiều
người lựa chọn là: tạo thêm thu nhập cho các hộ ở địa phương tham gia bảo vệ rừng, duy trì bảo vệ diện
tích rừng và cơ chế báo cáo tài chính của Quỹ tiếp nhận tiền chi trả DVMTR. Như vậy, để thực hiện phỏng
vấn khách du lịch theo phương pháp CE, chính sách chi trả DVMTR được mô tả cho du khách thông qua
4 thuộc tính: mức tăng giá dịch vụ (vé tham quan hoặc phòng lưu trú), số hộ gia đình ở địa phương tham
gia nhận khoán bảo vệ rừng, số đợt tuần tra bảo vệ rừng trong 1 tháng, cơ chế báo cáo tài chính (Bảng 1).
Tạo thêm thu nhập cho các hộ tham gia bảo

85%

vệ rừng
77%

Duy trì bảo vệ diện tích rừng
Cơ chế báo cáo tài chính của Quỹ tiếp nhận

65%

tiền chi trả DVMTR
58%

Khả năng bảo tồn các loài quý hiếm
Cơ chế giám sát hoạt động bảo vệ rừng của

58%

các hộ nhận tiền chi trả bảo vệ rừng
42%

Duy trì bảo vệ chất lượng rừng
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

HÌNH 1: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA VỀ CÁC THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH

SÁCH CHI TRẢ DVMTR
BẢNG 1: CÁC THUỘC TÍNH CỦA VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR
Các thuộc tính

Các định mức

MỨC TĂNG GIÁ phòng lưu trú

Không tăng giá (Giữ mức hiện tại)
50.000 đồng
250.000 đồng

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

Không tăng giá (Giữ mức hiện tại)
10.000 đồng
30.000 đồng

SỐ HỘ GIA ĐÌNH ở địa phương tham gia nhận
khoán bảo vệ rừng

50 hộ (Mức hiện tại)
65 hộ
80 hộ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1 tháng

2 đợt (Mức hiện tại)
4 đợt
6 đợt

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH về thu và chi tiền
dịch vụ môi trường rừng trong du lịch

Tuân thủ quy định hiện hành;
Có thêm Báo cáo kiểm toán độc lập
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Tại các khu bảo tồn, hoạt động tuần tra tại rừng của cả lực lượng kiểm lâm và các hộ gia đình tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng là hoạt động cốt lõi của các nỗ lực bảo vệ rừng giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và
hoạt động khai thác trái phép. Có ý kiến cho rằng để đánh giá về hoạt động bảo vệ rừng nên sử dụng chỉ
tiêu về số vụ khai thác rừng trái phép bị xử lý. Tuy nhiên, hoạt động tuần tra bảo vệ rừng không chỉ nhằm
kiểm soát hành vi khai thác rừng trái phép, mà còn nhằm phát hiện và giảm nguy cơ cháy rừng. Đánh giá
hoạt động bảo vệ rừng qua số vụ khai thác rừng trái phép bị xử lý sẽ không giúp đánh giá đầy đủ về lợi
ích của hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Ngoài ra, số vụ khai thác rừng trái phép bị xử lý không chỉ phụ
thuộc vào nỗ lực của lực lượng bảo vệ rừng (bên cung ứng DVMTR) mà còn phụ thuộc mức độ tinh vi và
số lần thực hiện hoạt động khai thác rừng trái phép của lâm tặc. Vì vậy, việc sử dụng số đợt tuần tra bảo vệ
rừng sẽ giúp phản ánh đầy đủ hơn nỗ lực của lực lượng bảo vệ rừng (trong việc chống lâm tặc và chống
cháy rừng); và số đợt tuần tra bảo vệ rừng cũng là cam kết mang tính khả thi của bên cung ứng DVMTR.
b. Xác định định mức của các thuộc tính

Định mức của các thuộc tính của chính sách chi trả DVMTR được xác định dựa trên kết quả khảo sát ý kiến
khách du lịch, hiện trạng hoạt động của công ty du lịch tại VQG Bạch Mã trong đợt thực địa 8/2015, đồng
thời dựa trên việc phân tích các báo cáo hiện trạng, định hướng phát triển của VQG Bạch Mã và ý kiến
chuyên gia tại VQG Bạch Mã.
Về mức tăng giá dịch vụ du lịch, kết quả điều tra thí điểm trong đợt 8/2015 cho thấy khách du lịch sẵn
lòng chi trả tối đa cho việc thực thi chính sách chi trả DVMTR (giúp tăng cường hoạt động bảo vệ duy trì
cảnh quan thiên nhiên rừng và đa đạng sinh học phục vụ du lịch) là khoảng 10.000 – 20.000 đồng thông
qua vé tham quan, và khoảng 100.000 – 200.000 đồng thông qua giá phòng lưu trú. Với kết quả mức sẵn
lòng chi trả của khách du lịch, định mức của mức tăng giá vé tham quan là 10.000 đồng và 30.000 đồng;
định mức của mức tăng giá phòng lưu trú được lựa chọn là 50.000 đồng và 250.000 đồng (Bảng 1). Trong
phương pháp CE, yêu cầu kỹ thuật đối với mức giá cao nhất là phải đủ lớn để mức tiêu thụ tương ứng tại
mức giá đó gần bằng 0; vì vậy, hai mức giá 30.000 đồng (mức tăng vé tham quan) và 250.000 đồng (mức
tăng giá phòng lưu trú) đều lớn hơn mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch đã khảo sát trong đợt 8/2015.
Về số hộ gia đình địa phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, Báo cáo kết quả công tác các năm 2012
– 2014 và Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG Bạch Mã giai đoạn 2010 – 2020 cho thấy số hộ
gia đình địa phương tham gia nhận khoán hiện tại là 50 hộ. Kết quả tham vấn chuyên gia tại VQG Bạch
Mã cho thấy số hộ gia đình địa phương tham gia bảo vệ rừng được kỳ vọng tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, kết
quả ước tính về nguồn thu1 từ chi trả DVMTR trong du lịch, cho thấy số hộ tham gia bảo vệ rừng có thể
tăng thêm là khoảng 32 hộ. Vì vậy, định mức của thuộc tính số hộ tham gia bảo vệ rừng được lựa chọn
trong nghiên cứu này là 50, 65 và 80 hộ.
Về số đợt tuần tra tại rừng, VQG Bạch Mã thực hiện quy định tối thiểu là 2 đợt/tháng, nhưng hoạt động
tuần tra thường được tăng cường khi nguy cơ cháy rừng cao hay do các yêu cầu cụ thể khác. Tham vấn
chuyên gia tại VQG Bạch Mã cho thấy để bảo vệ rừng nhằm thực thi chi trả DVMTR đối với thủy điện, các
hộ gia đình nhận khoán tự tổ chức theo tổ/nhóm để luân phiên thực hiện tuần tra tối thiểu 2 lần/tháng
dưới sự giám sát của kiểm lâm địa bàn. Vì vậy, trong thiết kế CE cho nghiên cứu này, định mức của thuộc
tính số đợt tuần tra tại rừng nhằm phục vụ du lịch trong 1 tháng là 2, 4, 6 đợt; trong đó, mức tuần tra 6
1N
 guồn thu được ước tính với giả định tăng trưởng khách du lịch là 5%/năm; khi đó trong vòng 5 năm tới số lượng khách du lịch tới Bạch Mã
có thể đạt 18.000 khách 1 năm (trong đó 40% là khách lưu trú). Kết quả tham vấn chuyên gia tại VQG Bạch Mã cho thấy chi phí cho một hộ
nhận khoán bảo vệ rừng góp phần đảm bảo sinh kế cho hộ gia đình là khoảng 40-50 triệu đồng/năm.
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đợt là hoạt động tăng cường phục vụ cho du lịch khi có nguy cơ cháy rừng cao. Mức tuần tra 6 đợt là có
thể khả thi, đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều hộ gia đình có thể chia nhiều nhóm luân phiên thực
hiện tuần tra.
Để đảm bảo thu-chi minh bạch và có báo cáo rõ ràng, thuộc tính Cơ chế báo cáo tài chính có 2 định mức:
Tuân thủ quy định hiện hành và Có thêm Báo cáo kiểm toán độc lập.
c. Xây dựng các phương án lựa chọn

Các mức thay đổi của các thuộc tính được kết hợp với nhau để tạo nên các lựa chọn khác nhau về Phương
án thực thi. Để thiết kế các phương án thực thi, phần mềm Ngene (http://choice-metrics.com/index.html)
đã được sử dụng; và kết quả là 8 phương án thực thi đã được xây dựng. Việc trả lời tất cả 8 phương án sẽ
là một gánh nặng về thời gian đối với mỗi du khách đang tham quan VQG Bạch Mã, bởi vậy 8 phương án
được chia thành 2 nhóm gồm 4 phương án. Như vậy, mỗi du khách được khảo sát ý kiến cho 4 phương
án thực thi Chính sách chi trả DVMTR tại VQG Bạch Mã. Ví dụ về Phương án thực thi được trình bày trong
Hình2.
Câu hỏi 8. Với Phương án thực thi dưới đây, ông/bà có quyết định như thế nào?
HIỆN TRẠNG

Phương án
THỰC THI

Giữ nguyên mức hiện tại:
40.000 đồng

Tăng thêm 10.000
đồng

SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

50 hộ

80 hộ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

6 đợt

Tuân thủ quy định hiện hành

Tuân thủ quy định
hiện hành

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH về thu và chi
tiền dịch vụ môi trường rừng trong du lịch
q

Đồng ý với phương án thực thi trong câu hỏi

q

Không đồng ý với phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
HÌNH 2: VÍ DỤ VỀ MỘT PHƯƠNG ÁN THỰC THI

3.3.2. Xác định mẫu điều tra
Công thức xác định mẫu điều tra được điều chỉnh cho tổng thể đã xác định của Godden (2004) sẽ được
sử dụng:
2

( ổ

(1 − )

ℎể > 50.000) =

2

( ổ
( ổ

ℎể đã á đị ℎ < 50.000) =
1+(

ℎể > 50.000)
( ổ

ℎể>50.000)−1

)
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Trong đó:
Z là tham số thể hiện mức độ tin cậy, với Z2=2,706 (tương đương 90% độ tin cậy)
p là xác suất đưa ra 1 lựa chọn, giả định là 0,5
c là sai số biên, chọn là 0,09
	Pop là số lượng tổng thể đã xác định. Số lượng du khách đến với VQG Bạch Mã trung bình 2 năm 2013,
2014 là 13.000 khách.
Áp dụng công thức xác định n (tổng thể đã xác định), kích cỡ mẫu được xác định là 82. Vì vậy, với 2 nhóm
đối tượng du khách tham quan và du khách lưu trú, số lượng du khách dự kiến phỏng vấn là 40 khách
tham quan và 40 khách lưu trú.
3.3.3. Xử lý số liệu điều tra
Kết quả phỏng vấn khách du lịch sẽ được xử lý dựa trên mô hình các lựa chọn rời rạc (discrete choice
modelling). Các mô hình xử lý số liệu sẽ được thiết kế và chạy dựa trên phần mềm NLOGIT (http://www.
limdep.com/products/nlogit/).
3.4. Điều tra phỏng vấn các cơ sở kinh doanh du lịch về mức độ đồng thuận
Trên cơ sở phân tích kết quả về mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch, nhóm tư vấn đã xây dựng đề xuất
chi trả DVMTR trong kinh doanh du lịch. Nhóm tư vấn đã tiến hành khảo sát ý kiến cơ sở du lịch lưu trú
trong VQG Bạch Mã (hiện nay chỉ có một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong VQG Bạch Mã là Công ty
Thanh Tâm) và các cơ sở du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Huế có tour du lịch đến VQG Bạch Mã về
mức thu, phương thức thu và lộ trình thực hiện nhằm đánh giá mức độ đồng thuận của các cơ sở này.
3.5. Tham vấn bên cung ứng DVMTR
Kết quả khảo sát khách du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch cũng được tham vấn với Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và VQG Bạch Mã để tìm hiểu về sự đồng thuận của bên cung ứng DVMTR.
Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng thu thập các thông tin cụ thể về hoạt động bảo vệ rừng và những chi phí cho
hoạt động bảo vệ rừng của VQG Bạch Mã.
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4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tổng quan về du lịch của Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là vùng đất phong phú về cả tài nguyên thiên nhiên và văn hoá. Thừa Thiên Huế có bờ
biển dài 120 km, có hệ thống đầm phá Tam Giang lớn nhất Đông Nam Á với 22.000 ha, có hệ thống núi
rừng chiếm hơn phân nửa diện tích đất của tỉnh, và Vườn Quốc gia Bạch Mã với độ cao trên 1.400m so
mặt biển, với các hệ sinh thái và đa dạng sinh học phong phú. Bên cạnh yếu tố tự nhiên, vào năm 1993 khi
quần thể di tích cố đô và lăng tẩm các vua triều Nguyễn được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn
hoá thế giới, Huế có thêm một lợi thế đáng kể, khi được chính thức xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới.
Các điểm du lịch của Thừa Thiên Huế đã và đang là những điểm đến hấp dẫn không chỉ với khách du
lịch nội địa mà còn cả với khách du lịch quốc tế. Mặc dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 đã có
ảnh hưởng làm sụt giảm lượng du khách đến với Huế, Hình 3 cho thấy lượng du khách đến Huế đã duy
trì được sự tăng trưởng trong giai đoạn 2000 – 2014 với tốc độ tăng bình quân là 11%/năm. Theo số liệu
thống kê của Sở VH-TT-DL Thừa Thiên Huế, năm 2014 tổng số lượng khách du lịch đến với Thừa Thiên
Huế là 1.850.293 người, trong đó 1.072.045 du khách nội địa (tương đương 58% tổng lượng du khách) và
778.248 khách quốc tế (42% tổng lượng du khách).

Khách quốc tế
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HÌNH 3: SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VỚI HUẾ TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2014
Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
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Các loại hình du lịch chính của Thừa Thiên Huế bao gồm du lịch văn hóa, du lịch vui chơi giải trí tổng hợp,
du lịch sinh thái (Sở VH-TT-DL Huế, 2013). Trong các loại hình đó, du lịch văn hoá là thế mạnh lâu dài của
ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm qua, tài nguyên du lịch nhân văn luôn được chú trọng
giữ gìn, phục hồi. Quần thể di tích Cố Đô Huế, các di tích lịch sử, cách mạng và các giá trị văn hoá truyền
thống,...đã và đang là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch.
Về du lịch sinh thái, việc khai thác các tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch sinh thái cũng bắt đầu được
chú trọng. Các bãi biển Thuận An, Lăng Cô, Vườn Quốc Gia Bạch Mã, nước khoáng nóng Thanh Tân, Mỹ
An, khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, các điểm du lịch sinh thái nhỏ, du lịch cộng đồng ở các huyện
(Làng cổ Phước Tích, Cầu ngói Thanh Toàn, du lịch cộng đồng ở A lưới,…) cũng dần được hình thành và
đưa vào khai thác, thu hút được ngày càng đông khách đến nghỉ vào các ngày cuối tuần, chủ yếu phục vụ
nhu cầu tại chỗ cho khách nội địa và nhân dân địa phương; đồng thời góp phần mở rộng dần các tuyến
điểm du lịch ra ngoại vi thành phố Huế, giảm sức ép về mật độ khách du lịch ở khu vực trung tâm.
Để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, du lịch xanh được định hướng sẽ là khâu đột phá căn bản nhất (Sở
VH-TT-DL Huế, 2013). Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2020, định
hướng đến 2030 đã xác định phát triển Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã trở thành điểm du lịch sinh thái
rừng hàng đầu.
4.2. Tổng quan về Vườn quốc gia Bạch Mã
4.2.1. Đặc điểm tự nhiên và hoạt động quản lý bảo vệ rừng
Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã có tổng diện tích tự nhiên là 37.487 ha (34.380ha thuộc tỉnh Thừa Thiên
Huế và 3.107ha thuộc tỉnh Quảng Nam), trong đó diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 12,065 ha,
phân khu phục hồi sinh thái là 20.234ha và phân khu hành chính, dịch vụ là 5.188 ha. Vùng đệm của VQG
Bạch Mã có diện tích là 58.676 ha.
VQG Bạch Mã nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ bình quân năm của vùng Bạch Mã là 250C
(chân núi), khu vực đỉnh Bạch Mã là 190C (độ cao >1.200m). Độ ẩm bình quân của VQG Bạch Mã là 85%.
Lượng mưa trung bình hàng năm được ghi nhận là 3.440 mm. Khu vực đỉnh Bạch Mã là nơi có lượng mưa
lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung. Mưa từ tháng 9 đến tháng 12 chiếm trên
70% tổng lượng mưa cả năm.
VQG Bạch Mã là trung tâm của vùng rừng tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam nối từ biển Đông đến
biên giới Việt – Lào. Diện tích đất có rừng, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng khoảng 32.428,2 ha,
trong đó phần lớn diện tích là rừng tự nhiên khoảng 31.845,3 ha (chiếm 86,5% tổng diện tích tự nhiên của
Vườn) và diện tích rừng trồng là 582,9 ha (1,65%).
Để duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, VQG Bạch Mã luôn nghiêm túc thực hiện hoạt động tuần tra
tại rừng. Vườn hiện có 9 trạm kiểm lâm và hàng tháng mỗi trạm thực hiện tuần tra kiểm soát tại rừng 2
đợt; nếu phát hiện điểm nóng thì thực hiện tuần tra bổ sung. Mỗi đợt tuần tra được thực hiện bởi 5 - 10
kiểm lâm trong thời gian từ 4 - 6 ngày tùy theo cự ly địa bàn quản lý của các trạm.
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HÌNH 4. BẢN ĐỒ VQG BẠCH MÃ VÀ VÙNG ĐỆM
Nguồn: VQG Bạch Mã (2012)
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ rừng, hoạt động khoán bảo vệ rừng đã và đang được Vườn
tích cực triển khai. Theo Dự án bảo vệ và phát triển rừng VQG Bạch Mã giai đoạn 2011- 2020, hàng năm
Vườn tiến hành giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 10.000 ha cho các cá nhân, UBND xã và đơn vị
vũ trang trên địa bàn, với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của mỗi hộ nhận khoán bảo vệ
rừng khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Nhìn chung các hộ và đơn vị tập thể nhận khoán đã thực hiện
tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong công tác bảo vệ rừng; trực tiếp tham gia trực tại các
trạm, chốt kiểm lâm; tham gia tuần tra bảo vệ rừng cùng với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn bình quân
mỗi đợt từ 03 - 05 ngày và 02 - 03 đợt/tháng. Sự tham gia của người dân địa phương đã và đang góp phần
nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật có liên
quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
4.2.2. Hoạt động du lịch tại VQG Bạch Mã
Núi Bạch Mã, thuộc huyện Phú Lộc, cách thành phố Huế 60km về phía nam, ở độ cao cách mực nước biển
1450m, là nơi hội tụ vẻ đẹp của những cảnh sắc thiên nhiên của đất nước. Với nhiệt độ mát mẻ vào mùa
hè chỉ từ 18o – 23oC, Bạch Mã là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để tránh cái nóng oi bức ở vùng đồng bằng. Với
lượng mưa và độ ẩm cao, Núi Bạch Mã có nhiều dòng suối trong suốt và những thác nước đẹp. Hệ thống
dòng chảy kết hợp với hệ động vật đa dạng tạo nên âm thanh núi rừng rộn ràng vừa hoang dã vừa quen
thuộc. Từ trên đỉnh núi Bạch Mã, tầm nhìn trải rộng toàn cảnh Đèo Hải Vân, Núi Túy Vân, Phá Cầu Hai, bờ
biển dài và thậm chí là ánh đèn điện lung linh của thành phố Huế về đêm. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Người
Pháp đã nhận ra vẻ đẹp của Núi Bạch Mã, và đã khai phá phát triển nó. Trong vòng 5 năm, 139 biệt thự
đã được xây dựng biến khu vực này trở thành khu nghỉ mát khí hậu dễ chịu nhất Đông Dương. Hiện nay
các doanh nghiêp du lịch của Thừa Thiên Huế đã và đang đầu tư khôi phục lại các ngôi biệt thự cũ để đón
khách tham quan.

139

Hệ thống giao thông đến với VQG Bạch Mã khá thuận lợi. Xung quanh Vườn được bao bọc bởi Quốc lộ 1A,
tình lộ 14B, tỉnh lộ 12. Ở phía Bắc, Vườn tiếp giáp với đường sắt Bắc-Nam. Ngoài ra, Vườn cách sân bay Phú
Bài (Huế) khoảng 40km và sân bay Đà Nẵng 80km. Hiện nay tất cả xã trong vùng mở rộng của VQG Bạch
Mã đã có đường ô tô đến được UBND xã. Kể từ năm 2013, việc đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng của VQG
Bạch Mã đã hoàn tất hệ thống đường lên đỉnh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước. Hệ thống các đường
mòn sinh thái cũng được tu bổ. Dự kiến từ đầu năm 2016, VQG Bạch Mã sẽ liên kết với Hợp tác xã Vận tải
ô tô Phú Lộc để mở tuyến xe buýt hàng ngày từ chân núi lên các điểm du lịch trên đỉnh Bạch Mã. Với hệ
thống cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, sức cạnh tranh của Vườn đã được tăng lên đáng kể so
với các khu vực du lịch sinh thái khác.
Các dịch vụ phục vụ du khách của VQG Bạch Mã cũng đang dần được hoàn thiện. Trung tâm du khách
(gần cổng Vườn) được xem là điểm đến đầu tiên cho du khách. Ở đây du khách có thể mua vé và đặt các
dịch vụ cần thiết như vận chuyển, phòng nghỉ, ăn uống, hướng dẫn ở lễ tân. Vườn có ba nhà khách toạ lạc
ở ba địa điểm trong Vườn với 31 phòng tiện nghi và giá cả hợp lý. Từ năm 2014, Vườn đã thực hiện phương
án liên kết với Công ty Dịch vụ Du lịch Thanh Tâm để tổ chức các dịch vụ ăn, nghỉ, tham quan du lịch ở
Bạch Mã. Với sự tham gia của đơn vị tư nhân và chuyên nghiệp hơn, điều kiện hạ tầng đón tiếp và chất
lượng dịch vụ du lịch Bạch Mã đã và đang từng bước được nâng cao. Sau ba năm đóng cửa để đầu tư cơ
sở hạ tầng, năm 2013 VQG Bạch Mã đã mở cửa trở lại và tiếp đón được 13.280 du khách; năm 2014 Vườn
đã đón tiếp 12.670 du khách (trong đó có khoảng 80% là du khách nội địa và 20% là du khách quốc tế).
Bạch Mã vẫn còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa
Thiên Huế định hướng tới năm 2030 đã xác định VQG Bạch Mã được quy hoạch phát triển để trở thành
một điểm đến hàng đầu, điển hình cho xu hướng du lịch xanh. Cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục được đầu tư cải
thiện nhằm phát triển du lịch. Và điều quan trọng là tất cả hoạt động đầu tư phát triển du lịch sẽ được
kết hợp với việc quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên rừng vốn có của VQG Bạch Mã (Sở VH-TT-DL Huế, 2013).
4.3. Kết quả điều tra khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại VQG Bạch Mã
4.3.1. Giới thiệu chung về hoạt động điều tra phỏng vấn
Hoạt động khảo sát ý kiến khách du lịch và các công ty du lịch đã được thực hiện vào giữa tháng 10/2015.
Tổng số khách du lịch đã được khảo sát ý kiến là 94 người, trong đó du khách nội địa là 83% và khách
quốc tế là 17%. Trong tổng số 94 khách du lịch, số lượng khách lưu trú tại VQG Bạch Mã đã được phỏng
vấn là 43 người.
BẢNG 2: THÔNG TIN VỀ KHÁCH DU LỊCH ĐÃ THAM GIA PHỎNG VẤN

Đặc điểm du khách

Chỉ số thống kê
Trung bình

Độ lệch chuẩn

Thấp nhất

Cao nhất

Thường gặp

Độ tuổi

35,30

10,27

19

60

35

Giới tính

0,61

0,49

0

1

1

Số năm đi học

16,21

1,98

10

18

16

Thu nhập
(triệu đồng/tháng)

13,29

8,11

0

25

12,5
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Kết quả trong Bảng 2 cho thấy độ tuổi trung bình của khách du lịch tham gia phỏng vấn là 35,3 và độ
tuổi thường gặp trong mẫu điều tra là 35. Về giới tính, mẫu điều tra khách du lịch có 61% là nam giới và
39% là nữ giới. Chỉ số thống kê về trình độ học vấn (số năm đi học) cho thấy mặt bằng học vấn của khách
du lịch trong mẫu điều tra là đã tốt nghiệp đại học, một số du khách có trình độ trên đại học. Thu nhập
hàng tháng được các du khách trả lời có mức trung bình là 13,3 triệu đồng và phổ biến nhất là khoảng
12,5 triệu đồng/tháng.
Hiện tại, chỉ có 1 một công ty du lịch (Công ty dịch vụ du lịch Thanh Tâm) đang thực hiện hoạt động kinh
doanh dịch vụ lưu trú trong VQG Bạch Mã. Về các công ty du lịch lữ hành, theo thông tin của bộ phận kinh
doanh thuộc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ của VQG Bạch Mã, có 9 công ty du lịch tại thành
phố Huế đang kinh doanh tour du lịch đến với Bạch Mã. Trong đợt khảo sát ý kiến giữa tháng 10/2015,
tổng số 7 công ty du lịch, trong đó có Công ty Thanh Tâm và 6 công ty du lịch lữ hành, đã tham gia phỏng
vấn. Đại diện của các công ty du lịch đều là người quản lý phụ trách về mảng kinh doanh du lịch tại VQG
Bạch Mã.
4.3.2. Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch
Việc ước lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách thông qua mức tăng giá dịch vụ không những giúp xác
định mức tăng giá dịch vụ mà du khách có thể chấp nhận, mà còn giúp xác định giá trị của dịch vụ bảo
vệ rừng đối với hoạt động du lịch. Mức sẵn lòng chi trả của du khách, được thảo luận dưới đây, chính là
giá trị ước lượng của dịch vụ về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng đối
với hoạt động kinh doanh du lịch.
Kết quả phỏng vấn du khách đến với VQG Bạch Mã cho thấy lý do chính để du khách đến Bạch Mã là để
thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng, vì đây là giá trị chính (chiếm trên 80%)
tổng thể giá trị du lịch của Vườn. Đại đa số du khách (96% tổng số du khách tham gia phỏng vấn) cũng
thể hiện quan điểm đồng ý rằng các chủ thể được hưởng lợi từ rừng cần phải tham gia góp phần chi trả
cho hoạt động bảo vệ rừng. Để thấy rõ hơn mức sẵn lòng chi trả của du khách nhằm thực thi chính sách
chi trả DVMTR, nghiên cứu này đã áp dụng 2 phương pháp: Phương pháp thực nghiệm các lựa chọn (CE)
và Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM).
a. Kết quả áp dụng Phương pháp thực nghiệm các lựa chọn (CE)

Khi thực thi việc chi trả DVMTR, hoạt động quản lý bảo vệ rừng sẽ được tăng cường nhằm duy trì, cải thiện
giá trị cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng phục vụ hoạt động du lịch. Trong phương pháp
thực nghiệm các lựa chọn (Choice Experiment – CE), lợi ích (Ui) mà khách du lịch i được hưởng từ việc thực
thi chi trả DVMTR được ước lượng dưới dạng một hàm số của các thuộc tính phản ánh mức tăng giá dịch
vụ và mức độ thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng như sau:

=

+

Trong đó: βk là hệ số được ước lượng trong mô hình, giúp đánh giá ảnh hưởng của các thuộc tính về mức
tăng giá dịch vụ và mức độ thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng xk; εi là thành phần ngẫu nhiên (yếu
tố nhiễu). Nhóm biến số độc lập (xk) bao gồm 4 biến số (thuộc tính): mức tăng giá dịch vụ (vé tham quan
hoặc phòng lưu trú), số hộ gia đình ở địa phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, số đợt tuần tra bảo
vệ rừng trong 1 tháng, cơ chế báo cáo tài chính. Kết quả mô hình CE được trình bày trong Bảng 3 và 4
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BẢNG 3: KẾT QUẢ MÔ HÌNH LỰA CHỌN CỦA DU KHÁCH KHI GIÁ VÉ THAM QUAN THAY ĐỔI
Biến số thuộc tính trong mô hình CE

Hệ số (β)

Độ lệch chuẩn

Giá trị P

-0,081***

0,010

0,000

Số hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng

0,025**

0,011

0,030

Số đợt tuần tra bảo vệ rừng

0,291***

0,089

0,001

Báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập

0,535**

0,215

0,013

Mức tăng giá vé tham quan

Hệ số R2

0,133

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; ** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,05
BẢNG 4: KẾT QUẢ MÔ HÌNH LỰA CHỌN CỦA DU KHÁCH KHI GIÁ PHÒNG LƯU TRÚ THAY ĐỔI
Biến số thuộc tính trong mô hình CE

Hệ số (β)

Độ lệch chuẩn

Giá trị P

-0,013***

0,001

0,000

Số hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng

0,048**

0,020

0,016

Số đợt tuần tra bảo vệ rừng

0,332**

0,150

0,027

Báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập

0,112

0,387

0,773

Hệ số R2

0,267

Mức tăng giá phòng lưu trú

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; ** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,05
Dấu của các biến số trong Bảng 3 và 4 đều phù hợp với kỳ vọng ban đầu là khi giá tăng những lựa chọn
ủng hộ việc tăng giá nhằm thực thi chi trả DVMTR giảm; khi hoạt động bảo vệ rừng được tăng cường
nhiều hơn (thể hiện qua sự gia tăng số hộ tham gia, số đợt tuần tra) thì sự ủng hộ của du khách tăng lên;
và khi việc thu-chi được kiểm toán độc lập thì những lựa chọn ủng hộ chi trả DVMTR cũng tăng lên. Ngoại
trừ biến “Báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập” trong mô hình về giá phòng lưu trú, các biến số độc lập
cơ bản đều có ý nghĩa thống kê, phản ánh ảnh hưởng của các biến độc lập tới quyết định ủng hộ hay
không ủng hộ của du khách là có ý nghĩa.
Câu hỏi nghiên cứu quan trọng nhất khi khảo sát ý kiến khách du lịch là mức tăng giá dịch vụ mà du
khách có thể chấp nhận được. Sử dụng kết quả mô hình CE, mức tăng giá dịch vụ du lịch tại VQG Bạch Mã
mà du khách có thể chấp nhận được ước lượng trong Bảng 5.

142

BẢNG 5: MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA DU KHÁCH ƯỚC LƯỢNG THEO PHƯƠNG PHÁP
THỰC NGHIỆM CÁC LỰA CHỌN

Mức sẵn lòng chi trả

Chưa điều chỉnh

Điều chỉnh theo mức độ chắc
chắn

Mức cao

Mức thấp

Mức cao

Mức thấp

Mức tăng giá vé tham quan cho 1
người (VNĐ)

30.392***

18.502***

18.843***

11.471***

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1
phòng (VNĐ)

211.320***

105.660***

99.320***

49.660***

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1
người (VNĐ)

79.744***

39.872***

37.479***

18.740***

Lưu ý: *** là có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 0,01; Mức cao được ước tính dựa trên việc tăng cường
hoạt động bảo vệ rừng được thực hiện ở mức cao (tăng 30 hộ, thêm 4 đợt tuần tra và có thêm báo cáo
kiểm toán). Mức thấp được ước tính dựa trên việc tăng cường hoạt động bảo vệ rừng được thực hiện ở
mức thấp (tăng 15 hộ, thêm 2 đợt tuần tra và có thêm báo cáo kiểm toán)
Nhược điểm của phương pháp CE đó là mức sẵn lòng chi trả được ước lượng dựa trên mức độ ưa thích
mà người trả lời tự tuyên bố trong các tình huống thị trường giả định, mà không phải là dựa trên hành vi
chi trả thực sự trong tình huống thị trường thực. Kinh nghiệm nghiên cứu cho thấy trong các tình huống
giả định người trả lời có thể tuyên bố đồng ý chi trả, nhưng khi phải thực sự chi trả thì người trả lời sẽ từ
chối. Nhằm khắc phục nhược điểm này, sau khi du khách đã đưa ra các lựa chọn về mức sẵn lòng chi trả
thông qua sự tăng giá dịch vụ, nghiên cứu này đã hỏi thêm du khách về mức độ chắc chắn (không thay
đổi) của du khách về lựa chọn của mình. Kết quả về mức độ chắc chắn cho thấy với mức tăng giá vé tham
quan, 62% du khách đã trả lời “chắc chắn” và “rất chắc chắn” về lựa chọn đồng ý chi trả của mình; và với
mức tăng giá phòng dịch vụ, 47% du khách đã cảm thấy “chắc chắn” và “rất chắc chắn” về lựa chọn đồng
ý chi trả của mình. Thực nghiệm khoa học cho thấy người trả lời cảm thấy không chắc chắn về lựa chọn
đồng ý trong tình huống giả định thì thường sẽ thay đổi sang không đồng ý trong tình huống phải chi
trả thực sự. Vì vậy, tỉ lệ du khách thực sự chắc chắn về lựa chọn đồng ý của mình sẽ được sử dụng để điều
chỉnh mức sẵn lòng chi trả của du khách được ước lượng từ mô hình CE. Ngoài ra, số liệu về bình quân số
người cùng ở 1 phòng, thu thập được trong mẫu điều tra là 2,65, đã được sử dụng để ước lượng mức tăng
giá phòng cho 1 người (= mức tăng giá 1 phòng/số người 1 phòng).
b. Kết quả áp dụng Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM)

Sử dụng Phương pháp CVM, du khách đã được phỏng vấn về mức tăng giá dịch vụ (giá vé tham quan
hoặc giá phòng lưu trú) tối đa mà họ có thể chấp nhận được. Kết quả trả lời của du khách được thống kê
trong Bảng 6.
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BẢNG 6: MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ (VNĐ) CỦA DU KHÁCH ƯỚC LƯỢNG THEO PHƯƠNG PHÁP
ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN
Chỉ số thống kê

Mức sẵn lòng chi trả

Trung bình

Trung vị

Độ lệch chuẩn

Thấp nhất

Cao nhất

Mức tăng giá vé tham
quan cho 1 người (VNĐ)

21.136

10.000

23.011

0

160.000

Mức tăng giá phòng lưu
trú cho 1 phòng (VNĐ)

127.639

57.500

171.849

0

900.000

c. Tổng hợp kết quả của hai phương pháp CE và CVM

Trong phương pháp CVM, hai cách tiếp cận để ước lượng mức sẵn lòng chi trả là sử dụng giá trị trung
bình và giá trị trung vị. Nếu sử dụng mức giá trị trung vị là mức ước lượng thấp và mức giá trị trung bình
là mức ước lượng cao, mức sẵn lòng chi trả của du khách theo phương pháp CVM cũng khá tương đồng
với khoảng ước lượng đã được điều chỉnh theo phương pháp CE. Theo cách tiếp cận thận trọng, đặc biệt
với các phương pháp dựa trên sự tuyên bố mức ưa thích trong tình huống giả định, các giá trị nhỏ hơn sẽ
được sử dụng. Bảng 7 trình bày về ước lượng mức sẵn lòng chi trả của du khách trên cơ sở tổng hợp của
2 phương pháp CE và CVM.
BẢNG 7: MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA DU KHÁCH
Mức sẵn lòng chi trả

Mức cao

Mức thấp

Mức tăng giá vé tham quan cho 1 người (VNĐ)

18.843

10.000

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1 phòng (VNĐ)

99.320

49.660

Mức tăng giá phòng lưu trú cho 1 người (VNĐ)

37.479

18.740

Với mức giá vé tham quan hiện tại tại VQG Bạch Mã là 40.000 đồng/người, mức tăng giá vé tham quan mà
du khách có thể chấp nhận là tương đương khoảng 25% (mức thấp) và 47% (mức cao) so với mức giá vé
hiện tại. Trong mẫu điều tra khách lưu trú, chi phí tiền phòng bình quân là 740.000 đồng/đêm. Như vậy,
mức tăng giá 1 phòng mà du khách có thể chấp nhận tương đương 6,7% (mức thấp) và 13.4% (mức cao)
so với chi phí tiền phòng. Chi phí (tiền vé hoặc tiền phòng) của khách du lịch là khoản thu của cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch (bán vé tham quan hoặc dịch vụ lưu trú). Vì vậy, ước lượng về tỉ lệ % sẽ cho biết mức
% tăng doanh thu nhờ tăng giá dịch vụ trong khoảng mức tăng mà khách du lịch chấp nhận.2
4.3.3. Kết quả khảo sát ý kiến các công ty du lịch
a. Công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

Từ năm 2014, Công ty Dịch vụ du lịch Thanh Tâm đã liên kết với VQG Bạch Mã để quản lý kinh doanh các
2
Để thêm thông tin về ước tính mức % doanh thu dịch vụ lưu trú, doanh thu từ dịch vụ lưu trú được ước tính theo các thông tin thu
thập được từ Công ty Thanh Tâm. Hiệu suất sử dụng phòng bình quân năm 2014 là 10-15% (bình quân là 12,5%), du khách thường ở
1 đêm, số phòng là 26, giá phòng bình quân là 740.000 đồng; doanh thu từ dịch vụ lưu trú có thể được ước tính = 12,5% x 365 ngày x
26 phòng x 740.000 đồng = 877.825.000 đồng. Năm 2014 có 12.670 du khách, khoảng 30% khách lưu trú, 1 khách sẵn lòng chi trả là
18.740 – 37.479 đồng; nên tổng số tiền sẵn lòng chi trả ước tính là 71 – 142 triệu đồng, tương đương với 8 – 16% doanh thu từ dịch vụ
lưu trú. Như vậy, mức ước tính 6,7 – 13,4% doanh thu lưu trú là mức ước tính khá thận trọng.
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dịch vụ lưu trú và ăn uống trong Vườn. Hiện tại, công ty Thanh Tâm đang quản lý và vận hành 4 khu biệt
thự nhà nghỉ (Phong Lan, Đỗ Quyên, Kim Giao và Bảo An) với tổng số phòng là 26 phòng. Về lĩnh vực kinh
doanh ăn uống, công ty Thanh Tâm đang quản lý 2 nhà hàng (Đỗ Quyên và Phong Lan). Số lao động của
Công ty tại VQG Bạch Mã thay đổi theo mùa vụ, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 số lượng lao động
là 25 người, nhưng từ tháng 10 đến tháng 2 số lượng nhân viên tại Vườn là 10 người. Ngoài hoạt động
kinh doanh tại VQG Bạch Mã, công ty Thanh Tâm có hoạt động kinh doanh chính tại khu vực Lăng Cô
(Lăng Cô Seaside Resort) với quy mô gấp nhiều lần so với hoạt động tại VQG Bạch Mã. Tuy vậy, Công ty
Thanh Tâm đã và tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của VQG Bạch Mã. Công ty Thanh Tâm
đang đề xuất được kéo dài thời gian được giao nhận kinh doanh tại Vườn từ 10 năm thành 30 – 50 năm
để có đủ thời gian đầu tư lớn và kinh doanh thu hồi vốn. Hiện tại, Công ty Thanh Tâm cũng đang đầu tư
xây dựng Hội trường, Trung tâm dịch vụ du khách để tăng số phòng lưu trú lên 45 phòng và mở rộng các
dịch vụ khách hàng khác (như tổ chức hội nghị, bán hàng lưu niệm…) vào năm 2016.
Về chính sách chi trả DVMTR, đại diện của Công ty Thanh Tâm cho biết là đã biết về chính sách này thông
qua việc chi trả hóa đơn tiền nước. Đại diện của Công ty cũng cho rằng việc áp dụng chính sách chi trả
DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch dựa vào rừng là hoàn toàn hợp lý, vì hoạt động kinh doanh
của các công ty sẽ hiệu quả hơn, bền vững hơn khi rừng được duy trì và bảo vệ tốt hơn. Về mức chi trả
DVMTR, đại diện Công ty hoàn toàn nhất trí với mức thu 1-2% doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ
lưu trú, vì đây là hoạt động kinh doanh thực sự được hưởng lợi từ rừng. Tuy nhiên, đại diện Công ty đề
nghị việc chi trả DVMTR được triển khai sau 3 năm kể từ năm 2016, do Công ty đang trong giai đoạn xin kéo
dài thời gian hợp đồng và mở rộng đầu tư khôi phục các biệt thự cũ của Pháp và xây dựng một số công
trình mới. Việc xây dựng trên núi Bạch Mã thường đòi hỏi thời gian dài hơn bình thường do địa hình dốc
gây khó khăn trong vận chuyển nguyên vật liệu và do lượng mưa lớn, kéo dài ảnh hưởng tới thời gian thi
công. Ngoài ra, Công ty cũng cần có thời gian để phối hợp với VQG Bạch Mã cải thiện hệ thống cung cấp
điện, khắc phục hiện tượng mất điện gây khó khăn không những cho việc cấp điện cho khách lưu trú mà
còn việc cấp nước, dịch vụ internet, bảo quản thực phẩm, dẫn đến làm ngưng trệ hoạt động kinh doanh
của Công ty.
b. Công ty du lịch lữ hành

Tổng số du khách đến VQG Bạch Mã bình quân 2 năm 2013 và 2014 là gần 13.000 khách, tương đương với
0,7% tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế. Vì vậy, tour du lịch đến Bạch Mã chiểm tỉ trọng nhỏ trong
hoạt động kinh doanh chung của các công ty du lịch lữ hành tại Thừa Thiên Huế. Với 6 công ty được khảo
sát, hoạt động kinh doanh tour đến Bạch Mã bình quân chiểm khoảng 5-7% tổng hoạt động kinh doanh
du lịch lữ hành. Tuy nhiên, đại diện các công ty đều đánh giá cao tiềm năng du lịch của VQG Bạch Mã, là
nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, giá trị đa dạng sinh học phong phú, khí hậu mát mẻ phù hợp để nghỉ
dưỡng trong mùa hè và có vị trí giao thông đi lại thuận tiện (như gần thành phố Huế). Để phát huy tiềm
năng của VQG Bạch Mã, đại diện các Công ty cho rằng hoạt động quảng bá về dịch vụ du lịch tại VQG
Bạch Mã cần phải đẩy mạnh, chất lượng dịch vụ phòng nghỉ phải được cải thiện, và dịch vụ hướng dẫn
tour cần được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Trong thời gian tới, hầu hết (4/6 công ty) sẽ không thay đổi các
thiết kế tour và hoạt động kinh doanh tour lữ hành tới VQG Bạch Mã, và 2/6 công ty sẽ có các hoạt động
mở rộng các điểm đón khách, thu hút thêm du khách nội địa tham gia các tour đến Bạch Mã.
Về Chính sách chi trả DVMTR, 5/6 đại diện các công ty tham gia khảo sát chưa biết về Chính sách này, duy
nhất một đại diện công ty có biết về Chính sách qua thông tin từ Hội thảo tham vấn của Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Thừa Thiên Huế vào tháng 8/2015. Khi được nghe trình bày về ý nghĩa của Chính sách chi
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trả DVMTR, đại diện của các công ty đều bày tỏ sự đồng thuận với việc thực thi Chính sách này trong hoạt
động kinh doanh du lịch được hưởng lợi từ rừng. Tuy nhiên, việc thực thi chi trả DVMTR nên có mức thu
và phương thức thu hợp lý căn cứ vào lợi ích mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có thể được hưởng
từ rừng. Để đảm bảo sự công bằng, tránh thu trùng, đại diện các công ty đều đồng thuận với phương
thức thu tiền DVMTR thông qua tăng giá vé tham quan. Giá vé tham quan thường được tính gộp trong
giá tour đến Bạch mã, nên đại diện các công ty đều cho rằng sẽ hạch toán phần tăng giá vé tham quan để
tăng giá tour. Một số đại diện công ty cho rằng nếu mức tăng giá vé tham quan khoảng 10.000 – 20.000
đồng, thì với mức giá tour 1 ngày đến Bạch Mã là 600.000 – 650.000 đồng, các công ty sẽ có thể thực hiện
việc tăng giá tour một cách linh hoạt, ví dụ như khuyến mại giảm giá (không tăng) vào mùa vắng khách.
Về thời điểm thực thi chi trả DVMTR, đại diện các công ty cho rằng nếu mức giá vé không tăng đột biến
(ví dụ tăng 10.000 đồng) thì có thể áp dụng từ năm 2016 và nên có thông báo trước trung bình khoảng 3
tháng để các công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
4.4. Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
4.4.1. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch
a. Cơ sở pháp lý

Trong những năm qua, nhiều văn bản pháp luật từ các cấp quản lý đã được ban hành nhằm thúc đẩy việc
đa dạng các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Một trong những nguồn lực quan trọng và
mang tính bền vững là sự tham gia chi trả của các đối tượng được hưởng lợi từ rừng, như thủy điện, nước
sạch, du lịch sinh thái rừng, thủy sản… Việc thực thi chi trả DVMTR không chỉ giúp đạt mục tiêu bảo vệ
các hệ sinh thái rừng, mà đồng thời nhằm duy trì các dịch vụ môi trường rừng phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh của các đối tượng hưởng lợi. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình:
- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng
bao gồm: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu,
nhập khẩu lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; và các nguồn thu khác theo quy
định của pháp luật (Khoản 3, Điều 11)
- Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
xác định việc “Xây dựng và từng bước thực hiện cơ chế thu phí dịch vụ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân
được hưởng lợi từ rừng nhằm tạo thêm các nguồn tái đầu tư cho lâm nghiệp” (Điểm a Khoản 5 Điều 1) là một
trong các giải pháp về chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
- Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát
triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng” (Khoản 1 Điều 3) và “nâng cao nhận thức và
trách nhiệm đối công tác bảo vệ và phát triển rừng từ những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có hoạt động
ảnh hưởng tới rừng” (Khoản 2 Điều 3)
- Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường
quy định 5 loại dịch vụ môi trường rừng được trả tiền, và một trong 5 loại dịch vụ đó là “bảo vệ cảnh quan
tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch” (Điểm d, Khoản 2,
Điều 4). Và đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực du lịch là “các tổ chức, cá nhân
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kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ
cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch”
(Khoản 4, Điều 7).
b. Cơ sở thực tiễn

Rừng cung cấp giá trị cảnh quan bao gồm việc duy trì cảnh quan đẹp như các dòng sông, suối, thác
nước… và giá trị giải trí bao gồm giá trị về chất lượng không khí, không gian vui chơi, phương tiện vui
chơi, nghỉ dưỡng,…cho con người (Liên Hợp Quốc, 2014). VQG Bạch Mã là nơi hội tụ vẻ đẹp của những
cảnh sắc thiên nhiên của rừng và khí hậu mát mẻ (mùa hè trung bình 10o – 12oC). Vườn có hệ thống thực
vật xanh phong phú quanh năm, và hệ động vật đa dạng. Vườn cũng có hệ thống suối trong suốt và
những thác nước đẹp. Mỗi vườn quốc gia là một thiên đường cho du lịch. Ở VQG Bạch Mã, du khách có
thể du ngoạn trên các ngọn đồi đã được hình thành từ hàng trăm năm nay, ngắm những đàn chim trên
chặng đường bay di trú. Phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn của VQG Bạch Mã tạo một môi trường hoàn
hảo để du khách hòa nhập vào thiên nhiên, tìm hiểu, cảm nhận, trân trọng và bằng mọi giá bảo vệ thiên
nhiên. Việc bảo vệ rừng để duy trì các giá trị trên là một phần quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền
vững của của du lịch nói chung.
Theo kinh nghiệm quốc tế, một trong những nguồn vốn có thể huy động nhằm đầu tư cho hoạt động
bảo vệ rừng là từ sự chi trả DVMTR trong lĩnh vực du lịch. Tại Costa Rica, khách sạn Desarrollos Hoteleros
Guanacaste chi trả 45USD/ha/năm cho 925ha thuộc lưu vực Acuifero de Guanacaste nhằm bảo vệ rừng
duy trì khả năng cung cấp nước cho khách sạn (Pagiola, 2008). Trong chương trình CAMPFIRE ở Zimbabwe, các công ty du lịch kinh doanh dịch vụ săn bắn phải trả hơn 20 triệu USD trong giai đoạn 19892001 (Frost và Bond, 2008). Ở Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania: các công ty du lịch kinh doanh dịch vụ
săn bắn trả 10% của khoản phí trên một con thú săn được, thu từ du khách đi săn (Emerton, 2.000). Tại
Phillipines, 6-10 peso (tương đương 0,11-0,19$) được tính thêm cho mỗi vé tham quan vào Khu bảo tồn
Makiling (Landell-Mills và Porras, 2002).
Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP vào 24 tháng 9 năm 2010; trong đó, hoạt
động kinh doanh du lịch được hưởng lợi từ dịch vụ bảo vệ rừng phải thực hiện chi trả DVMTR. Kết quả
khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại VQG Bạch Mã cho thấy khách du lịch và các công ty du lịch đều
đồng thuận về việc thực thi chi trả DVMTR trong các hoạt động du lịch được hưởng lợi từ rừng. Đây là
những cơ sở cho thấy cần thiết phải xây dựng cơ chế phù hợp để có thể thực thi chi trả DVMTR đối với
hoạt động kinh doanh du lịch được hưởng lợi từ rừng tại Thừa Thiên Huế
4.4.2. Các phương án thực thi chi trả DVMTR đối với hoạt động du lịch
a. Đối tượng áp dụng việc chi trả DVMTR

Như đã thảo luận trong phần 2.3 “Đối tượng nghiên cứu”, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có thể
áp dụng thí điểm việc chi trả DVMTR bao gồm: hoạt động kinh doanh lưu trú được hưởng lợi từ rừng và
hoạt động bán vé vào điểm tham quan thắng cảnh rừng. Không nên áp dụng thí điểm chi trả DVMTR với
các công ty kinh doanh du lịch lữ hành, vì việc áp dụng thí điểm tại Thừa Thiên Huế sẽ dẫn tới sự không
công bằng. Ví dụ như các công ty du lịch lữ hành ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng kinh doanh tour
đến Bạch Mã nhưng không phải chi trả DVMTR tại các thành phố nơi họ đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, khi
các công ty du lịch lữ hành tính chi phí chi trả DVMTR vào giá tour, khách du lịch mua tour sẽ phải chi trả
DVMTR hai lần: chi trả qua giá tour và chi trả qua giá vé tham quan.
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Trên địa bàn Thừa Thiên Huế, hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những
hoạt động du lịch có mối quan hệ rõ nét với dịch vụ bảo vệ môi trường rừng. Hiện nay, chỉ có VQG Bạch
Mã có cả hoạt động bán vé tham quan và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trong Vườn. Khu bảo tồn
thiên nhiên Phong Điền và khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế đều không có hoạt động kinh doanh du
lịch (bán vé và kinh doanh lưu trú). Ngoài các vườn quốc gia và khu bảo tồn rừng, Khu nghỉ dưỡng nước
khoáng nóng Alba Thanh Tân cũng là một khu du lịch hấp dẫn gắn liền với rừng, và có các hoạt động kinh
doanh lưu trú và bán vé vào cửa. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế, đơn vị quản lý
Khu nghỉ dưỡng, đã được giao rừng và đang tự thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng nhằm phục vụ hoạt
động kinh doanh du lịch tại Khu nghỉ dưỡng. Do đó, việc áp dụng chính sách PFES đối với Khu nghỉ dưỡng
Alba Thanh Tân là chưa phù hợp, khi rừng đã được giao cho Công ty Thanh Tân. Như vậy, trong thời gian
tới, việc thực thi chi trả DVMTR nên áp dụng thí điểm tại VQG Bạch Mã.
Gắn liền với VQG Bạch Mã, có một số điểm vui chơi được hưởng lợi nguồn nước từ VQG Bạch Mã, như Thác
Trượt, Thác Mơ, Thác Kazan, Suối Voi. Tuy nhiên, đa phần các điểm vui chơi cộng đồng (như Thác Trượt,
Thác Mơ, Thác Kazan) không có hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và hoạt động bán vé tham quan.
Tại các điểm vui chơi như Thác Trượt, Thác Mơ, Thác Kazan, hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh ăn
uống; và việc sử dụng chắn đường vào và thu tiền theo loại xe (nếu có) là để phục vụ dịch vụ trông xe,
không phải hoạt động bán vé tham quan. Tại Suối Voi, có áp dụng vé vào cửa 10.000 đồng/người, không
có kinh doanh lưu trú và hoạt động kinh doanh chủ yếu cũng là kinh doanh ăn uống. Các điểm vui chơi
cộng đồng này chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương.
Với các điểm vui chơi giải trí có kinh doanh vé vào cửa, Chính sách chi trả DVMTR có thể có tiềm năng áp
dụng thực hiện. Tuy nhiên, một số vấn đề cần phải lưu ý như sau:
•

 hần lớn người tham gia vui chơi tại các điểm vui chơi cộng đồng như Suối Voi là người dân địa
P
phương Thừa Thiên Huế. Việc áp dụng chi trả DVMTR thông qua vé vào cửa tại các điểm vui chơi dựa
vào nguồn nước từ rừng có thể dẫn tới tình huống thu 2 lần khi mà người dân địa phương Thừa Thiên
Huế cũng phải chi trả DVMTR thông qua giá nước sạch. Việc bóc tách không thu những người đã thực
hiện chi trả DVMTR thông qua nước sạch là không khả thi. Nhưng nếu thu 2 lần thì liệu có là gánh
nặng đối với người dân Thừa Thiên Huế, khi họ phải chi trả nhiều lần cho việc bảo vệ diện tích rừng
lớn ở Thừa Thiên Huế.

•

 oạt động kinh doanh tại điểm vui chơi cộng đồng như Suối Voi mang tính mùa vụ, tập trung vào
H
mùa hè, nên tổng lượng khách tính chung cả năm có thể không thực sự lớn. Ngoài ra, giá vé vào cửa
chỉ là 10.000 đồng/người, nên doanh thu bán vé vào cửa có thể không đủ lớn để khi áp dụng mức thu
1-2% doanh thu sẽ tạo nguồn thu đủ lớn bù đắp chi phí thực hiện.

•

 iệc tăng tiền vé vào cửa để thu tiền chi trả DVMTR có thể là một phương án thực hiện; tuy nhiên, theo
V
quy định của nghị định 99/2010/NĐ-CP, việc tăng giá phải dựa trên sự thỏa thuận trực tiếp giữa bên
cung ứng dịch vụ (là VQG Bạch Mã) với bên sử dụng dịch vụ (là đầu mối kinh doanh vé vào cửa). Việc
tăng tiền vé vào cửa và sử dụng tiền thu để đầu tư cải thiện khu vui chơi phục vụ khách tham quan là
hợp lý; tuy nhiên, việc tăng tiền vé như vậy nằm ngoài khuôn khổ của Chính sách chi trả DVMTR khi
mà nguồn thu phải sử dụng để chi trả cho người bảo vệ rừng (là VQG Bạch Mã). Như vậy, trong các
trường hợp tăng giá vé nêu trên, Quỹ BV&PT rừng đều khó có thể tham vào việc xác định và đề xuất
mức thu (mức tăng giá).

Với những vướng mắc trong việc áp dụng Chính sách chi trả DVMTR, thông tin từ Ban quản lý VQG Bạch
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Mã cho biết VQG Bạch Mã đang có ý định thực hiện việc cho thuê môi trường rừng đối với các điểm vui
chơi có đầu mối kinh doanh thu phí được hưởng lợi nguồn nước từ rừng Bạch Mã. Sẽ cần thêm những
nghiên cứu khác để có thể phân tích đầy đủ tính khả thi của việc cho thuê môi trường rừng so với việc áp
dụng chi trả DVMTR đối với các điểm vui chơi cộng đồng hưởng lợi nguồn nước từ rừng tại Thừa Thiên
Huế. Trong phạm vi nghiên cứu này và với điều kiện thời gian có hạn, các đề xuất thí điểm sau đây sẽ tập
trung vào hai hoạt động kinh doanh du lịch: bán vé tham quan và kinh doanh dịch vụ lưu trú.
b. Các phương án về mức chi trả và hình thức chi trả
•

Áp dụng với hoạt động bán vé tham quan

Về hình thức chi trả, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy định hai hình thức chi trả gồm: (1) chi trả trực
tiếp giữa 2 bên cung cấp và sử dụng dịch vụ; và (2) chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
(BV&PT) rừng. Nếu áp dụng hình thức chi trả gián tiếp và giả định mức chi trả DVMTR là 2% doanh thu từ
hoạt động bán vé tham quan, thì tổng số tiền chi trả DVMTR từ hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch
Mã ước khoảng hơn 10 triệu đồng (với số lượng du khách trung bình là 13.000 người/năm). Với tổng số
tiền chi trả DVMTR dự tính là nhỏ, hình thức chi trả trực tiếp sẽ phù hợp hơn để có thể giảm thiểu chi phí
quản lý hành chính, chi phí giao dịch giữa Quỹ BV&PT rừng và VQG Bạch Mã.
Trong trường hợp chi trả trực tiếp, mức chi trả do các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ tự thỏa thuận với
điều kiện mức chi trả không được thấp hơn mức chi trả quy định trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP (1-2% doanh
thu). Với mức giá vé tham quan hiện tại là 40.000 đồng/người (tương đương với mức doanh thu 40.000
đồng/người), mức chi trả tối thiểu theo quy định là 400 – 800 đồng/người. Kết quả khảo sát ý kiến của du
khách cho thấy mức tăng giá vé tham quan nhằm thực thi chi trả DVMTR mà du khách vẫn có thể chấp
nhận và tiếp tục đến với VQG Bạch Mã là 10.000 – 18.800 đồng/vé. Như vậy, VQG Bạch Mã có thể thực
hiện bán thêm một loại vé chi trả DVMTR cho mỗi du khách với mức giá thỏa thuận với du khách trong
khoảng tối thiểu là 400 đồng (~ 1% mức giá 40.000 đồng/người) và tối đa là 18.000 đồng. Tùy thuộc vào
sự thỏa thuận với du khách, tổng số tiền chi trả DVMTR đối với hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch
Mã được ước tính trong Bảng 8.
BẢNG 8: DỰ TÍNH TỔNG THU TỪ VIỆC CHI TRẢ DVMTR ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
BÁN VÉ THAM QUAN
Năm

2017

2018

2019

2020

14.333

15.049

15.802

16.592

Tổng thu với mức thu 400 đồng/người
(triệu đồng)

5,73

6,02

6,32

6,64

Tổng thu với mức thu 800 đồng/người
(triệu đồng)

11,47

12,04

12,64

13,27

Tổng thu với mức thu 10.000 đồng/người (triệu đồng)

143,33

150,49

158,02

165,92

Tổng thu với mức thu 18.000 đồng/người (triệu đồng)

257,99

270,88

284,44

298,66

Số lượng du khách dự báo (người)

Lưu ý: Số lượng du khách được dự báo trên cơ sở ước tính số lượng du khách năm 2015 là 13.000 người,
và tốc độ tăng trưởng lượng du khách là 5%/năm. Do mới mở cửa hoạt động trở lại năm 2013 sau thời
gian đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, số liệu về lượng du khách của VQG Bạch Mã (năm 2013: 13.280 khách;
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năm 2014: 12.670 khách) chưa đủ để ước lượng tốc độ tăng trưởng số lượng du khách. Tốc độ tăng trưởng
được sử dụng ở đây là tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng du khách đến với Thừa Thiên Huế giai đoạn
5 năm 2010 – 2014.
•

Áp dụng với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú

Tại VQG Bạch Mã, Công ty Thanh Tâm đang thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên cơ sở liên
kết với VQG Bạch Mã. Việc hợp tác giữa Công ty Thanh Tâm và VQG Bạch Mã đã, đang được thực hiện trên
cơ sở tự đàm phán, tự thỏa thuận về các mức chi trả thuê khoán cơ sở hạ tầng dịch vụ, thời hạn thực hiện
và các cam kết khác. Bởi vậy, Công ty Thanh Tâm (bên sử dụng DVMTR) có khả năng tự thỏa thuận và thực
hiện chi trả trực tiếp cho VQG Bạch Mã về việc cung ứng dịch vụ bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng
sinh học rừng phục vụ hoạt động du lịch.
Việc áp dụng chi trả trực tiếp sẽ có một số ưu điểm sau:
•

 ình thức chi trả trực tiếp sẽ giúp tiết kiệm, giảm chi phí giao dịch giữa Quỹ BV&PT rừng và VQG Bạch
H
Mã, cũng như giữa Quỹ BV&PT rừng với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (Công ty Thanh Tâm).

•

 hả năng giám sát và tạo áp lực cải thiện dịch vụ bảo vệ rừng với hình thức chi trả trực tiếp sẽ là tốt
K
hơn. Công ty Thanh Tâm đang thực hiện hoạt động kinh doanh lưu trú trong VQG Bạch Mã. Do đó,
Công ty Thanh Tâm, cũng là người chi trả, có thể thực hiện hoạt động giám sát diễn biến rừng và hoạt
động bảo vệ rừng một cách liên tục cùng với hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình. Khi áp dụng
hình thức chi trả trực tiếp, người chi trả (Công ty Thanh Tâm) có thể tạo áp lực trực tiếp với bên nhận
chi trả (VQG Bạch Mã) nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bảo vệ rừng. Với sự giám sát liên tục và khả
năng tương tác trực tiếp (thay vì phải gián tiếp thông qua bên trung gian là Quỹ BV&PT rừng), hoạt
động quản lý và bảo vệ rừng khi thực thi chi trả trực tiếp sẽ có thể được cải thiện tốt hơn nhằm phục
vụ hoạt động du lịch.

Về mức chi trả, như đã quy định trong nghị định 99/2010/NĐ-CP, mức chi trả trực tiếp ít nhất là 1-2%
doanh thu. Kết quả khảo sát ý kiến du khách cho thấy du khách cỏ thể chấp nhất mức tăng giá phòng
6,7 - 13,4% so với chi phí tiền phòng của du khách. Như vậy, VQG Bạch Mã và Công ty Thanh Tâm có thể
tự thỏa thuận mức chi trả DVMTR không thấp hơn 1 – 2% doanh thu, nhưng không nên vượt quá 10%
doanh thu (tương đương mức tăng giá bình quân du khách có thể chấp nhận). Thông tin về tổng thu dự
tính được trình bày trong Bảng 9.
BẢNG 9: DỰ TÍNH TỔNG THU TỪ VIỆC CHI TRẢ DVMTR
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số lượng du khách lưu trú dự tính (người)

4095

4300

4515

4740

4977

Doanh thu ước tính từ kinh doanh lưu trú
(triệu đồng)

1.144

1.201

1.261

1.324

1.390

Tổng thu với mức thu 1% doanh thu lưu trú
(triệu đồng)

11

12

13

13

14

Tổng thu với mức thu 2% doanh thu lưu trú
(triệu đồng)

23

24

25

26

28

Tổng thu với mức thu 10% doanh thu lưu
trú (triệu đồng)

114

120

126

132

139
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Lưu ý: Số lượng du khách được dự báo trên cơ sở ước tính số lượng du khách năm 2015 là 13.000 người,
30% du khách đến VQG Bạch Mã là khách lưu trú và tốc độ tăng trưởng lượng du khách là 5%/năm. Doanh
thu được ước tính dựa trên số liệu thu thập trong mẫu điều tra: số ngưởi ở chung 1 phòng trung bình là
2,65 người; du khách thường lưu trú trung bình 1 đêm; giá phòng bình quân là 740.000 đồng/ phòng/ đêm.
4.4.3. Những kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực thi cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch
a. Kiến nghị về sử dụng nguồn thu

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các công ty du lịch và khách du lịch cho thấy mong muốn quan trọng nhất
là khoản thu được sử dụng đúng mục đích cho hoạt động bảo vệ rừng phục vụ hoạt động du lịch. Ví dụ
như sử dụng tiền từ nguồn thu chi trả DVMTR trong du lịch cho việc tăng kinh phí hỗ trợ lực lượng tuần
tra bảo vệ rừng, tăng mức chi trả cho các hộ gia đình địa phương tham gia bảo vệ rừng nhằm đảm bảo
điều kiện sống và bù đắp chi phí thực hiện tuần tra bảo vệ rừng. Ngoài ra, hoạt động tuần tra bảo vệ rừng,
đặc biệt tại các tuyến đường mòn du lịch, nên kết hợp với làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, kiểm
tra hệ thống biển chỉ dẫn, hệ thống dây bám nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tuyến giao thông độc
đạo đi lên núi Bạch Mã có thể có hiện tượng sạt lở đá, vì vậy hoạt động tuần tra nên góp phần phát hiện
và xử lý đá lở để tạo điều kiện giao thông của khách du lịch được thông suốt.
Trong nhiều năm quan, VQG Bạch Mã không gặp rủi ro cháy rừng nhờ khí hậu có độ ẩm cao. Tuy nhiên,
các kiến nghị cũng cho thấy hoạt động bảo vệ rừng vẫn phải chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy
rừng với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Công tác tuyên truyền phòng cháy rừng cũng cần đẩy
mạnh đối với du khách, vì những hành vi nhỏ như vứt tàn thuốc ở khu vực đỉnh Bạch Mã (Hải Vọng Đài)
trong mùa hè là mùa cao điểm du lịch sẽ có thể gây ra cháy rừng.
b. Tăng cường hoạt động truyền thông

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy hầu hết đại diện các công ty du lịch cũng như khách du lịch đều chưa
biết về chủ trương, chính sách chi trả DVMTR đã được ban hành từ 2010. Để chính sách chi trả DVMTR nói
chung, chi trả DVMTR trong hoạt động du lịch nói riêng nhanh chóng đi vào cuộc sống và nhận được sự
dồng thuận cao từ các bên có liên quan, công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh. Các nội dung
mà công tác tuyên truyền cần chú trọng bao gồm: (i) bản chất của chi trả dịch vụ môi trường; (ii) cơ sở
khoa học về mối liên hệ giữa dịch vụ môi trường do rừng cung cấp và hoạt động kinh doanh du lịch được
hưởng lợi từ dịch vụ môi trường do rừng cung cấp; và (iii) những thông tin hỗ trợ quá trình tự thỏa thuận
giữa bên sử dụng và cung ứng DVMTR.
Một trong những phương thức truyền thông cụ thể được các công ty du lịch và khách du lịch đề xuất là
in các thông tin về việc chi trả DVMTR (mức chi trả, ý nghĩa của việc chi trả…) trên vé tham quan. Không
những mang tính truyền thông, việc in thông tin lên vé cũng đảm bảo tính minh bạch trong việc thu tiền
chi trả DVMTR.
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5

KẾT LUẬN

D

u lịch Thừa Thiên Huế đã và đang được định hướng phát triển du lịch bền vững theo xu hướng
tăng trưởng xanh của thế giới và Việt Nam. Du lịch xanh có trách nhiệm đang tìm kiếm những
điểm đến như VQG Bạch Mã. Việc nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong hoạt động du
lịch chính là tăng cường đầu tư bảo vệ và bảo tồn tài nguyên rừng, góp phần phát triển định hướng du
lịch xanh của Thừa Thiên Huế.
Trên cơ sở kinh nghiệm từ việc thực thi chi trả DVMTR tại Lào Cai, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du
lịch có thể áp dụng việc chi trả DVMTR bao gồm: hoạt động kinh doanh lưu trú được hưởng lợi từ rừng
và hoạt động bán vé vào điểm tham quan thắng cảnh rừng. Qua kết quả khảo sát thực tế, địa điểm phù
hợp nhất để có thể thực hiện thí điểm việc chi trả DVMTR tại Thừa Thiên Huế là VQG Bạch Mã. Kết quả
khảo sát ý kiến cũng đã cho thấy khách du lịch đánh giá cao giá trị cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh
học rừng đóng góp vào hoạt động du lịch sinh thái rừng tại VQG Bạch Mã. Du khách sẵn lòng chi trả để
bảo vệ giá trị cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học rừng thông qua việc tăng giá vé tham quan là
10.000 – 18.800 đồng/người, thông qua việc tăng giá phòng lưu trú tại VQG Bạch Mã là 18.700 – 37.400
đồng/người. Với mức giá vé tham quan hiện tại tại VQG Bạch Mã là 40.000 đồng/người, mức tăng giá vé
tham quan mà du khách có thể chấp nhận là tương đương khoảng 25 - 47% so với mức giá vé hiện tại.
Trong khi đó, mức tăng giá tiền phòng lưu trú mà du khách có thể chấp nhận tương đương 6,7 - 13.4% so
với giá tiền phòng mà họ phải trả.
Đối với hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch Mã, tổng số tiền chi trả DVMTR dự tính là nhỏ, hình
thức chi trả trực tiếp sẽ phù hợp hơn để có thể giảm thiểu chi phí quản lý hành chính, chi phí giao dịch
giữa Quỹ BV&PT rừng và VQG Bạch Mã. Khi áp dụng chi trả trực tiếp, mức chi trả do các bên cung cấp và
sử dụng dịch vụ tự thỏa thuận với mức chi trả tối thiếu tương đương 1-2% doanh thu. Kết quả khảo sát ý
kiến của du khách cho thấy mức tăng giá vé tham quan nhằm thực thi chi trả DVMTR mà du khách có thể
chấp nhận là 10.000 – 18.800 đồng/vé. Như vậy, VQG Bạch Mã có thể thực hiện bán thêm vé chi trả DVMTR với mức giá thỏa thuận với du khách trong khoảng tối thiểu là 400 đồng/người (~ 1% mức giá 40.000
đồng/người) và tối đa là 18.000 đồng/người. Tùy thuộc vào sự thỏa thuận với du khách, tổng số tiền chi
trả DVMTR đối với hoạt động bán vé tham quan tại VQG Bạch Mã ví dụ vào năm 2017 được ước tính nằm
trong khoảng tối thiểu 5,73 triệu đồng và tối đa là 258 triệu đồng.
Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, VQG Bạch Mã đã và đang liên kết hợp tác với Công ty Thanh
Tâm trên cơ sở tự đàm phán, tự thỏa thuận về các mức chi trả thuê khoán cơ sở hạ tầng dịch vụ, thời hạn
thực hiện và các cam kết khác. Trong các trường hợp bên sử dụng và bên cung ứng DVMTR có khả năng
tự thỏa thuận, Nhà nước khuyến khích áp dụng hình thức chi trả trực tiếp với điều kiện mức chi trả không
được thấp hơn mức chi trả quy định trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Như vậy, hình thức chi trả DVMTR
phù hợp với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú tại VQG Bạch mã là hình thức chi trả trực tiếp. Trên
cơ sở hợp tác vốn có, VQG Bạch Mã có thể tự thỏa thuận với Công ty Thanh Tâm về mức chi trả và các cam
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kết cùng với cơ chế giám sát trong việc thực hiện cung ứng dịch vụ bảo vệ rừng phục vụ hoạt động kinh
doanh dịch vụ lưu trú.
Trong phần cuối của Báo cáo này, các kiến nghị về việc sử dụng nguồn thu từ chi trả DVMTR trong hoạt
động kinh doanh du lịch và kiến nghị về tăng cường công tác truyền thông đã được trình bày. Những kiến
nghị này hy vọng sẽ góp phần tăng cường hiệu quả thực thi chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế.

153

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cục Thống kê Thừa Thiên Huế (2014). Niên giám thống kê 2014: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế.
Emerton, Lucy (2000). Community-based incentives for nature conservation. IUCN-The World Conservation Union.
Frost, Peter G. H. và Ivan Bond (2008). “The CAMPFIRE programme in Zimbabwe: Payments for wildlife
services.” Ecological Economics 65(4): 776-787.
Godden, Bill (2004). Sample size formulas.
Hoyos, David (2010). “The state of the art of environmental valuation with discrete choice experiments.”
Ecological Economics 69(8): 1595-1603.
Landell-Mills, Natasha và Ina T Porras (2002). Silver bullet or fools’ gold?: a global review of markets for forest
environmental services and their impact on the poor: International Institute for Environment and Development London.
Liên Hợp Quốc (2014). The value of forest: Payments for Ecosystem Services in a Green Economy. Geneva
Timber and Forest Study Paper 34.
Mahieu, P-A, H Andersson, O Beaumais, R Crastes và F-C Wolff (2014). Is choice experiment becoming
more popular than contingent valuation ? A systematic review in agriculture, environment and health.
FAERE Working Paper, 2014.12.
Pagiola, Stefano (2008). “Payments for environmental services in Costa Rica.” Ecological Economics 65(4):
712-724.
Sở VH-TT-DL Huế (2013). Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2020,
định hướng đến năm 2030. Đơn vị chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Đơn vị
tư vấn: Akitek Tenggara, Singapore.
Tyrväinen, Liisa, Erkki Mäntymaa và Ville Ovaskainen (2014). “Demand for enhanced forest amenities in
private lands: The case of the Ruka-Kuusamo tourism area, Finland.” Forest Policy and Economics 47: 4-13.
VQG Bạch Mã (2012). Kế hoạch quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến
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PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH DU LỊCH
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH THAM QUAN
“Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với du lịch”
CÂU HỎI
1. Xin ông/bà vui lòng cho biết ông/bà đến từ đâu? …………………………………………………………
2. Xin ông/bà cho biết địa điểm khách sạn ông bà đang lưu trú
q Vườn Bạch Mã		

q Thành phố Huế

q Nơi khác:……………………..

Giá phòng: ………………………….VNĐ/đêm/phòng
Thời gian lưu trú: ………………….. đêm
Ngoài ông/bà, Số người cùng phòng với ông/bà là: ………………người
3. Nếu ông/bà mua tour du lịch trọn gói, xin ông/bà vui lòng cho biết:
Giá tour:…………………………………VNĐ
Hành trình tóm tắt của tour (VD: Hà Nội – Bạch Mã – Hội An):
4. Xin ông/bà vui lòng cho biết những giá trị du lịch nào của Vườn Bạch Mã là lý do để ông/bà chọn Vườn
Bạch Mã làm địa điểm du lịch: …………………………………
5. Theo cảm nhận của ông/bà, giá trị cảnh quan thiên nhiên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn
Bạch Mã đóng góp bao nhiêu % cho giá trị du lịch của Bạch Mã?................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
6. Suy nghĩ về Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng, xin ông/bà cho biết ý kiến về các nhận định sau
đây: (đánh dấu X vào ô tương ứng: “Rất đồng ý”, “Đồng ý”, “Có thể”, “Không đồng ý” và “Rất không đồng ý”)
Rất
đồng ý

Đồng
ý

Có
thể

Không
đồng ý

Rất
không
đồng ý

1. Các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng cần được
nhận sự chi trả xứng đáng với công sức của họ.

5q

4q

3q

2q

1q

2. Các công ty, cá nhân được hưởng lợi ích từ rừng
cần phải tham gia chi trả cho hoạt động bảo vệ
rừng

5q

4q

3q

2q

1q

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (DVMTR) SẼ TÁC ĐỘNG TỚI KHÁCH DU LỊCH
NHƯ THẾ NÀO?
Việc thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã sẽ giúp tăng
nguồn đầu tư cho hoạt động bảo vệ rừng, từ đó giúp tăng số hộ gia đình ở địa phương tham gia bảo vệ
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rừng và tăng cường hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng giúp phòng tránh
cháy rừng và ngăn chặn việc khai thác trái phép, từ đó bảo toàn được cảnh quan thiên nhiên rừng và sự
đa dạng sinh học rừng phục vụ du lịch. Sự tham gia của các hộ gia đình ở địa phương sẽ giúp hoạt động
bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, khi thực thi việc thu tiền chi trả DVMTR, giá vé tham quan tại VQG Bạch Mã sẽ tăng lên. Việc
thu-chi tiền DVMTR sẽ được thực hiện minh bạch và đúng mục đích, đảm bảo tuân thủ các quy định tài
chính của Nhà nước.
7. Để góp phần duy trì bảo vệ rừng tại VQG Bạch Mã, xin ông/bà cho biết MỨC TĂNG GIÁ VÉ THAM QUAN
tối đa mà ông/bà có thể chấp nhận là bao nhiêu?Khi trả lời, xin ông/bà hãy suy nghĩ về việc du khách
sẽ phải chi trả mức giá tăng trong tương lai; đồng thời,xin ông/bà luôn nhớ đến các khoản chi tiêu
cần thiết cho ông/bà và gia đình.
Mức tăng giá vé tham quan tối đa có thể chấp nhận là:đồng
(Giá vé tham quan hiện tại là 40.000 đồng/1 người)
PHƯƠNG ÁN NÀO CHO VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI
DỊCH VỤ DU LỊCH?
Chúng tôi mong muốn được tìm hiểu thêm về các lựa chọn của ông/bà đối với việc thực thi Chính sách
chi trả DVMTR tại VQG Bạch Mã.Trong 4 câu hỏi dưới đây, mỗi câu hỏi sẽ trình bày 1 Phương án thực thi;
và ông/bà sẽ quyết định: “Đồng ý”hoặc “Không đồng ý” với phương án đó, trên cơ sở cân nhắc Mức tăng
giá vé tham quan cùng với những cải thiện về Số hộ gia đình ở địa phương tham gia nhận khoán bảo
vệ rừng, Số đợt tuần tra bảo vệ rừng trong 1 tháng và Cơ chế báo cáo tài chính.
Với 4 phương án trong 4 câu hỏi, ông/bà có thể “đồng ý” với nhiều phương án nếu thấy các phương án
đó có mức tăng giá cùng với những cải thiện về bảo vệ rừng là chấp nhận được. Phương án được nhiều
người ủng hộ hơn sẽ là phương án phù hợp hơn.
8. Với Phương án thực thi dưới đây, ông/bà có quyết định như thế nào?
HIỆN TRẠNG

Phương án
THỰC THI

Giữ nguyên mức hiện tại:
40.000 đồng

Tăng thêm
10.000 đồng

SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

50 hộ

80 hộ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

6 đợt

Tuân thủ quy định hiện hành

Tuân thủ quy định
hiện hành

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH về thu và chi
tiền dịch vụ môi trường rừng trong du lịch
q

Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi

q

Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
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9. Với Phương án thực thi dưới đây, ông/bà có quyết định như thế nào?
HIỆN TRẠNG

Phương án
THỰC THI

Giữ nguyên mức hiện tại:
40.000 đồng

Tăng thêm
30.000 đồng

SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

50 hộ

65 hộ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

6 đợt

Tuân thủ quy định hiện hành

Tuân thủ quy định
hiện hành

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH về thu và chi
tiền dịch vụ môi trường rừng trong du lịch
q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi

q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
10. Với Phương án thực thi dưới đây, ông/bà có quyết định như thế nào?
HIỆN TRẠNG

Phương án
THỰC THI

Giữ nguyên mức hiện tại:
40.000 đồng

Tăng thêm
10.000 đồng

SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG tham gia
nhận khoán bảo vệ rừng

50 hộ

80 hộ

SỐ ĐỢT TUẦN TRA bảo vệ rừng trong 1
tháng

2 đợt

4 đợt

Tuân thủ quy định hiện hành

Có thêm Báo cáo
kiểm toán
độc lập

MỨC TĂNG GIÁ vé tham quan

CƠ CHẾ BÁO CÁO TÀI CHÍNH về thu và chi
tiền dịch vụ môi trường rừng trong du lịch
q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi

q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
11. Với Phương án thực thi dưới đây, ông/bà có quyết định như thế nào?
q Đồng ý với Phương án thực thi trong câu hỏi
q Không đồng ý với Phương án thực thi và đề nghị giữ nguyên hiện trạng
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12. Nếu ông/bà đã thực sự phải chi trả mức tăng giá vé tham quan tại Vườn Bạch Mã như đã nêu trong
các phương án thực thi trên, xin ông/bà cho biết mức độ chắc chắn (không thay đổi) về các lựa chọn mà
ông/bà đã trả lời trong 4 câu hỏi về phương án thực thi nêu trên:(đánh dấu X vào ô tương ứng)
Rất không chắc chắn

Không chắc chắn

Bình thường

Chắc chắn

Rất chắc chắn

1q

2q

3q

4q

5q

13. Xin ông/bà vui lòng cho biết các kiến nghị của ông/bà về cách sử dụng tiền thu từ việc chi trả cho dịch
vụ môi trường rừng trong hoạt động du lịch tại Vườn Bạch Mã:
............................................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Thông tin chung về ông/bà
Trong phần cuối này, chúng tôi xin hỏi ông/bà một số câu hỏi nhằm đảm bảo sự đa dạng của người tham
gia trả lời Phiếu thu thập ý kiến này.
14. Xin ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin sau:
1. Năm sinh (ví dụ: 1978): …………………….
2. Giới tính:

1 q Nam		

3. Trình độ học vấn của ông/bà:

0 q Nữ

1q

Dưới cấp 3

3q

Đại học

2q

Cấp 3 đến dưới Đại học

4q

Trên Đại học

15: Xin ông/bà vui lòng cho biết khoảng thu nhập trung bình 1 tháng của ông/bà
q

1 dưới 5 triệu đồng

q

4 từ 15 triệu đến 20 triệu đồng

q

2 từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

q

5 trên 20 triệu đồng

q

3 từ 10 triệu đến 15 triệu đồng

q

6 Không có thu nhập

q

7 Không biết

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
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TẦM NHÌN
Đến năm 2020, VNFF phấn đấu trở thành một tổ chức tài chính Nhà
nước tiên phong tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á với
mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành Lâm nghiệp một cách có hiệu quả
thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội cho: Bảo vệ và phát triển
rừng; Quản lý rừng bền vững; Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí
hậu; Cải thiện sinh kế cho người làm rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
NHÀ A5, SỐ 10, NGUYỄN CÔNG HOAN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, VIỆT NAM
(84) 4 37246771/ 37247559
(84) 4 37246770
vnff.vn

ADB
Ấn phẩm này được thiết kế và in ấn với sự hỗ trợ của ADB/CDTA-8592: Dự án tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng tại Việt Nam do Quỹ giảm nghèo Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

