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Lời nói đầu
Tập san “ADB CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng ở Việt Nam- Những bài học kinh nghiệm thành công nhất” gồm 18 bài báo được
biên soạn bởi các chuyên gia của Nhóm Tư vấn và các tư vấn độc lập làm việc trong dự
án từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016.
Các bài viết tập trung vào các hoạt động chính của dự án, cho chúng ta cách nhìn sâu
sắc hơn để xem xét cải tiến việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR), đồng thời mô tả các trường hợp thành công của dự án có thể là những ví dụ
điển hình cho thí điểm thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong các dịch vụ mới. Các
bài báo này cũng tổng kết những điểm thiếu sót, hạn chế trong các khía cạnh thể chế và
kỹ thuật, là cơ sở để đề xuất cải thiện các cơ chế chi trả DVMTR hiện nay.
Mặc dù được biên soạn trong một tập san, về bản chất thì nội dung các bài báo khá độc
lập. Do vậy, bạn đọc có thể nhận thấy một số ý tưởng và nội dung trình bày trong một số
bài viết không thống nhất với các bài viết khác nếu cố hiểu chúng trong khung chương
trình chi trả DVMTR hiện tại. Tuy nhiên, nhóm Tư vấn đã không thống nhất lại, mà giữ
nguyên nội dung để người đọc có những quan điểm sáng tạo và tự do hơn để giải quyết
các vấn đề tại cùng một thời điểm và cải thiện cơ chế chi trả DVMTR trong tương lai.
Tôi hy vọng cuốn tập san này sẽ là một tài liệu học tập hữu ích cho các nhà hoạch định
chính sách, các chuyên gia tư vấn và các bên liên quan trong chi trả DVMTR ở các cấp
trong cả nước nhằm hiểu được vấn đề cần làm tiếp theo để cải thiện các cơ chế chi trả
DVMTR trong quá trình thực hiện ngắn, trung và dài hạn.
Cố vấn trưởng/ Trưởng nhóm Tư vấn
Nhóm Tư vấn ADB/TA-8592: iPFES
TS. Yasu Hiromi
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Quản lý chung thực hiện dự án

HOẠT ĐỘNG

01 ADB/TA-iPFES
Ts. Hiromi Yasu | Cố vấn trưởng Dự án iPFES, yasu-hr@n-koei.jp

Đề cương hoạt động
Dự án ADB/TA-8592 Tăng cường thực thi chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam, thực hiện bởi dịch vụ
Tư vấn dưới sự quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn
phòng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam
(ADB VRM).Khung thiết kế và giám sát (DMF) của dự án được
xây dựng bởi ADB bao gồm 4 hợp phần với các kết quả như
sau:
<Kết quả 1> Đánh giá kinh tế các dịch vụ môi trường được
tiêu chuẩn hóa tại cấp tỉnh:
Xây dựng phương pháp đánh giá dịch vụ sinh thái (ESA), hệ
thống theo dõi rừng sử dụng ảnh vệ tinh và GIS.
Xây dựng lộ trình lồng ghép phương pháp đánh giá dịch vụ
sinh thái và các lựa chọn quản lý rừng vào quy trình lập kế
hoạch cấp tỉnh.
<Kết quả 2> Cơ chế định giá, quản lý và phân phối tiền chi trả
DVMTR được thí điểm và thể chế hóa:
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Xây dựng các hướng dẫn về các lĩnh vực kỹ thuật then chốt
và nhận được phê duyệt của chính quyền cấp tỉnh để thí
điểm và cấp trung ương đối với các hướng dẫn chính sách.
<Kết quả 3> Các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương
và địa phương được nâng cao năng lực để định giá dịch vụ môi
trường và lồng ghép vào lập kế hoạch phát triển kinh tế:
Cung cấp các tập huấn kỹ thuật tại cấp trung ương và địa
phương nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách nâng
cao năng lực đánh giá dịch vụ sinh thái và lồng ghép vào
quy trình lập kế hoạch.
<Kết quả4> Các bài học kinh nghiệm và hoạt động tốt nhất
được tổng kết và chia sẻ:
Cung cấp các mô-đun tập huấn trong <Kết quả 3>.
Tổng kết tất cả các kết quả dự án bao gồm Báo cáo cuối cùng
và tải lên website của VNFF và ADB/VRM để chia sẻ với các
bên liên quan trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực
chi trả DVMTR.
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Các hoạt động thành công nhất

1

Các lĩnh vực kỹ thuật chính trong thực hiện chính
sách chi trả DVMTR:

Nhằm tiếp cận những vấn đề/thách thức trong thực hiện chi
trả DVMTR một cách chiến lược, ba lĩnh vực kỹ thuật chính
được nhóm Tư vấn xác định, bao gồm: (1) Nghiên cứu kinh tế
môi trường về đánh giá dịch vụ sinh thái nhằm đề xuất mức
chi trả phù hợp trong các dịch vụ mới, (2) Hệ thống Web GIS
cho chi trả DVMTR tích hợp cơ sở dữ liệu của FORMIS II và
DPFES phục vụ theo dõi diện tích rừngtrong chi trả DVMTR
và (3) Quản lý tài chính và kế toán tiền DVMTR. Ba hợp phần
kỹ thuật này là cơ sở để thực hiện chính sách chi trả DVMTR một cách minh bạch, bình đẳng và hiệu quả. Do vậy, các
nguồn lực được huy động và phân bổ phù hợp nhằm tạo
ra các kết quả đầu ra theo kế hoạch, trong đó một số hoạt
động cần thuê ngoài các nhà nghiên cứu và công ty độc lập
(Chi tiết được trình bày trong các bài viết sau đây).
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Thí điểm chi trả DVMTR sử dụng kết quả của các
hợp phần kỹ thuật chính:

quả, bao gồm: (1) Phát triển và nâng cấp website của VNFF,
(2) Chương trình phát thanh về chương trình chi trả DVMTR
bằng tiếng dân tộc, (3) Làm phim phóng sự về bảo tồn đa
dạng sinh học của ADB tại Việt Nam, (4) Nghiên cứu đánh
giá quá trình thực hiện và thành tựu của chi trả DVMTR và
VNFF, và (5) Nghiên cứu đánh giá dịch vụ sinh thái để đề xuất
mức chi trả DVMTR cho các dịch vụ mới (Chi tiết được trình
bày trong các bài viết sau đây).
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Cung cấp các trang thiết bị hỗ trợ quá trình liên lạc
giữa các bên liên quan ở trung ương và địa phương:

Dự án đã hỗ trợ các công cụ nhằm đảm bảo việc thông tin
liên lạc hiệu quả giữa các bên liên quan. Trong đó có thiết bị
hội nghị trực tuyến, được cài đặt vào giữa năm 2015 tại văn
phòng Ban QLDA trung ương và 3 tỉnh dự án (Lào Cai, Thừa
Thiên Huế và Kon Tum). Hệ thống này đã kết nối thành công
các lãnh đạo và cán bộ của dự án ở cấp trung ương và cấp
tỉnh, hỗ trợ tổ chức các cuộc thảo luận và các cuộc họp nội
bộ hay xây dựng các ý tưởng mới để lập kế hoạch và thực
hiện các hoạt động dự án.

Các hoạt động thí điểm lần đầu tiên được thực hiện trong cả
nước hoặc đang được chuẩn bị để thí điểm sử dụng các kết
quả của các hợp phần kỹ thuật chính nêu trên.
1) Việc thí điểm cơ chế chi trả DVMTR đối với các hoạt động
nuôi cá nước lạnh và nước cho sản xuất công nghiệp đã
bắt đầu vào năm 2016 tại tỉnh Lào Cai. Thí điểm trong
hoạt động du lịch đang trong quá trình thảo luận và
tham vấn với các bên liên quan tại địa phương. Đề xuất
thí điểm dựa trên các kết quả nghiên cứu kinh tế môi
trường về đánh giá dịch vụ sinh thái. Một số hoạt động
thử nghiệm đã được VNFF mở rộng và bắt đầu thực hiện
tại các tỉnh ngoài vùng dự án iPFES như Thanh Hóa,
Nghệ An.
2) Hệ thống WebGIS phục vụ giám sát rừng trong chi trả
DVMTR đã được giới thiệu vào tháng 10 năm 2016 và
được dự kiến thí điểm tại tỉnh Kon Tum trong năm 2017.
Tiếp sau đó, VNFF dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động thí
điểm tương tự cho nhiều tỉnh thành hơn vào năm 2017.
3) Sổ tay quản lý tài chính và kế toán tiền DVMTR đã được
Bộ NN&PTNT phê duyệt vào tháng 12 năm 2015. Sau 2
lần tham vấn ở cấp quốc gia vào tháng 9 năm 2015 và
tháng 4 năm 2016, hiện nay cuốn Sổ tay này được sử
dụng như hướng dẫn chính thức cho 41 Quỹ BV&PTR
tỉnh trong cả nước.
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Thuê ngoài một số hoạt động dự án:

Một số phần việc độc lập không thể thực hiện bởi các
chuyên gia trong nhóm Tư vấn đã được thuê ngoài bởi các
tư vấn và công ty đủ năng lực theo yêu cầu. Các hoạt động
thuê ngoài này đều cung cấp các kết quả đúng hạn và hiệu

Bên cạnh đó, có một số nhiệm vụ nêu trong Điều khoản
tham chiếu của Ban quản lý dự án trung ương đã không
được thực hiện bao gồm.
1) Lồng ghép vấn đề giới vào thực hiện chi trả DVMTR
Điều khoản tham chiếu (TOR) của dịch vụ tư vấn đề nghị
lồng ghép vấn đề giới vào khung thực hiện chính sách chi
trả DVMTR. Tuy nhiên, cuộc điều tra đầu tiên của nhóm Tư
vấn trong giai đoạn khởi động dự án vào Quý 4 năm 2014
đã cho thấy rằng vấn đề giới không thực sự là vấn đề thiết
yếu cần lồng ghép vào khung tổng thể của chính sách chi
trả DVMTR, mà được xác định là một trong những khía cạnh
cần được cân nhắc trong quy trình lập kế hoạch, giải ngân và
sử dụng tiền DVMTR tại cấp địa phương.
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Do vậy, sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR
đã được biên soạn, trong đó có lồng ghép vấn đề bình đẳng
giới trong phát triển sinh kế tại cấp thôn bản. Cuốn sổ tay
cung cấp các kiến thức giải quyết các vấn đề về giới trong
hoạt động lập kế hoạch và phát triển sinh kế sử dụng tiền
DVMTR.
2) Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá trong chi trả
DVMTR:
CPMU/VNFF đề nghị Tư vấn xây dựng hệ thống giám sát và
đánh giá trong chi trả DVMTR. Tuy nhiên, nhóm Tư vấn hiểu
rằng hệ thống giám sát và đánh giá chính xác và phù hợp
cho chương trình chi trả DVMTR sẽ được xây dựng dựa trên
các công cụ và phương pháp tạo ra từ Kết quả 1 và 2 trong
dự án.
Do vậy, Tư vấn đã tập trung phân bổ nguồn lực vào các hoạt
động liên quan đến Kết quả 1 và 2 xây dựng các cơ chế chi
trả DVMTR trong các lĩnh vực mới, lập kế hoạch chi trả DVMTR ở cấp tỉnh, hệ thống Web GIS, quản lý tài chính và kế toán,
quản lý quỹ thôn bản,…, những kết quả này sẽ đóng góp
vào việc xây dựng và cải thiện hệ thống giám sát & đánh giá
cho chi trả DVMTR trong thời gian tới.
3) Phối hợp với các cơ quan khác:
Theo Khung thiết kế và giám sát (DMF) của dự án yêu cầu
một số hoạt động dự án cần được thực hiện thông qua sự
phối hợp chặt chẽ với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên
& Môi trường (ISPONRE) và Cục Bảo tồn đa dạng sinh học
(BCA) thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường(MONRE), Tổng cục
thống kê (GSO) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
Tuy nhiên, sự phối hợp với các cơ quan chính phủ này đã
không được thực hiện nhiều trong dự án do thiếu cơ chế kết
nối trước đó giữa Bộ NN&PTNT và các cơ quan kể trên để có
thể làm việc giữa các cấp nhằm đạt được các mục tiêu của
dự án.

Bài học kinh nghiệm:
Mặc dù dự án đã có nhiều hoạt động thành công, một số
nhiêm vụ yêu cầu trong DMF và TOR của Tư vấn đã không
được thực hiện hoặc hoàn toàn đạt được do một số lý do
ngoài dự kiến trước khi bắt đầu dự án. Đây là những kinh
nghiệm và bài học để chúng ta cải thiện cơ chế chi trả
DVMTR liên quan đến dự án hỗ trợ kỹ thuật một cách hiệu
quả và hiệu ích hơn trong tương lai.
Sau đây là những bài học kinh nghiệm chính trong 2 năm 4
tháng thực hiện dự án từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 12
năm 2016.
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Cần có đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện các
nghiên cứu đánh giá dịch vụ sinh thái và tham
vấn các hoạt động thí điểm với các bên liên quan

Trong khung thời gian ban đầu của dự án, thời gian phân
bổ cho hoạt động nghiên cứu đánh giá dịch vụ sinh thái là
3 tháng, với yêu cầu đề xuất mức chi trả và cơ chế thực hiện
phù hợp, thông qua rà soát các báo cáo hiện tại về cơ chế chi
trả DVMTR đối với khu vực tư nhân tại các quốc gia khác như
Trung Quốc, Costa Rica, Úc.
Tuy nhiên, hệ thống sản xuất và mô hình kinh doanh sử
dụng dịch vụ môi trường rừng như nuôi trồng thủy sản hay
du lịch phân hóa lớn, khác nhau ở từng địa phương, yêu cầu
nghiên cứu thực địa để đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái và
thiết kế thí điểm cơ chế chi trả DVMTR trong khu vực được
đề xuất. Trong các kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật, phải mất
khoảng thời gian ngắn nhất là một năm kể từ khi bắt đầu
khảo sát hiện trường cho đến khi ban hành quyết định thí
điểm của UBND tỉnh. Cụ thể, thời gian dành cho việc tham
vấn các bên liên quan về DVMTR về thí điểm không thể dự
đoán trước được vì phải phụ thuộc vào các cuộc thảo luận
quan trọng giữa Quỹ tỉnh và người sử dụng DVMTR để quyết
định tỷ lệ thanh toán.
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hiện tại địa phương, do vậy năng lực của cán bộ Quỹ vẫn
chưa hoàn toàn đáp ứng được đủ theo yêu cầu thực tiễn.
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Sự chỉ đạo của chính quyền tỉnh cần được phát
huy để thực hiện các hoạt động thí điểm chi trả
DVMTR mới

Việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam đang sử
dụng cách tiếp cận “lĩnh vực theo địa phương” để nhân rộng
các lĩnh vực mục tiêu. Theo đó, quyết tâm chính trị mạnh mẽ
của Quỹ tỉnh là tất yếu để thực hiện các hoạt động thí điểm
tại địa phương, bởi như trong cơ sở pháp lý nêu trong Quyết
định của UBND tỉnh về cơ chế thu, quản lý và sử dụng tiền
DVMTR yêu cầu Quỹ tỉnh và các cơ quan liên quan phải phối
hợp chặt chẽ, cơ quan thực hiện chịu trách nhiệm thi hành
và theo dõi chương trình thí điểm.
Các cơ chế chi trả DVMTR trong các lĩnh vực mới như một thí
điểm thường gặp phải các thách thức trong quá trình thực
hiện. Hồi đáp không tích cực từ các đơn vị chi trả (bên sử
dụng dịch vụ) về mức chi trả là một trong những thách thức
lớn nhất. Nhằm có được sự đồng thuận của họ, Quỹ tỉnh cần
phải nỗ lực tối đa để xây dựng sự đồng thuận của bên chi trả
tiền DVMTR về thiết kế của chương trình thí điểm và định
hướng đi tới các kết luận mong muốn và ký kết hợp đồng
với Quỹ BV&PTR.
Những tiềm năng và hạn chế của chương trình
chi trả DVMTR ở Việt Nam cần được đánh giá ở
cấp trung ương nhằm đạt được các mục tiêu về bảo vệ
rừng trong cả nước
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Vì vậy cần phải dành đủ thời gian cho việc thiết kế dự án hỗ
trợ kỹ thuật để thực hiện chi trả DVMTR trong tương lai để
tiến hành nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và tham khảo các
hoạt động thí điểm
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Cần có sự hỗ trợ liên tục từ cấp trung ương để
Quỹ BV&PTR tỉnh chuẩn bị và tiếp tục các hoạt
động thí điểm cơ chế chi trả DVMTR mới

Như đã đề cập ở trên, cần một khoảng thời gian dài hơn dự
kiến để tham vấn với các bên liên quan trong chi trả DVMTR
về các hoạt động thí điểm đề xuất trước khi Quyết định thực
hiện của UBND tỉnh được ban hành. Mức chi trả đề xuất là
một trong những trọng tâm chính tại các cuộc thảo luận của
Quỹ tỉnh và bên sử dụng dịch vụ (bên chi trả DVMTR). Đối với
khu vực tư nhân trong đó chủ yếu là các đơn vị sử dụng dịch
vụ quy mô nhỏ, Quỹ tỉnh đã tổ chức một số cuộc họp tham
vấn trước khi nhận được sự đồng thuận về mức chi trả phù
hợp và đảm bảo đủ số lượng đơn vị chi trả tiền DVMTR. Tuy
nhiên quá trình này mất nhiều thời gian hơn dự định.

Như đã đề cập ở trên, VNFF đang sử dụng cách tiếp cận
“lĩnh vực theo địa phương” để nhân rộng chính sách chi trả
DVMTR và các thành tựu trong thực hiện chính sách trong cả
nước, hướng đến các lĩnh vực và các tỉnh có tiềm năng cao.
Đối với các lĩnh vực với tiềm năng thấp hoặc các tỉnh có quy
mô quá nhỏ với giá trị DVMTR quá thấp không được VNFF
định hướng tiếp cận theo phương thức này.
Tuy nhiên, chưa thể xác định được có bao nhiêu lĩnh vực tại
bao nhiêu tỉnh thành có tiềm năng cao trong cả nước để
nhân rộng việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
Nhằm tiếp tục sử dụng phương pháp tiếp cận này một cách
hiệu quả hơn, một đánh giá cấp quốc gia cần được thực hiện
để xác định rõ các lĩnh vực/tỉnh tiềm năng để thí điểm các cơ
chế chi trả DVMTR mới để Quỹ BV&PTR Việt Nam có thể vạch
ra quy trình và các bước thực hiện rõ ràng hơn để nhân rộng
cơ chế chi trả DVMTR trong tương lai và ước tính quy mô
đóng góp đến công tác bảo vệ rừng tự nhiên của cả nước.

Trong bối cảnh này, sự hỗ trợ về tài chính và tham vấn chính
sách liên tục từ phía trung ương là rất cần thiết để Quỹ tỉnh
có thể bắt đầu, theo dõi và đánh giá các hoạt động thí điểm,
bởi những hoạt động thí điểm này lần đầu tiên được thực

ADB CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam
Chia sẻ bài học & kinh nghiệm

7

HOẠT ĐỘNG
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Nghiên cứu dịch vụ môi trường rừng
trong nuôi trồng thuỷ sản (cá nước
lạnh) và đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ
môi trường rừng trong nuôi trồng thuỷ
sản tại tỉnh Lào Cai
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
Nghiên cứu về việc cung ứng, sử dụng và giá trị kinh tế của
dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động nuôi cá nước lạnh
tại tỉnh Lào Cai được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa
học và cơ sở thực tiễn cho việc triển khai cơ chế chi trả dịch
vụ môi trường rừng theo nghị định số 99/2010/NĐ-CP của
Chính phủ Việt Nam.
Ở Lào Cai, cá nước lạnh được nuôi theo hình thức thâm canh
trong các ao nuôi có diện tích từ 150 -1.500 m2 với chiều
sâu từ 1,1 - 1,4m, được xây dựng dọc theo các con suối trên
địa bàn của tỉnh. Nước dùng để nuôi cá có nguồn gốc từ
rừng, chất lượng rất tốt, nhiệt độ luôn duy trì trong khoảng
15 – 200C, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về môi trường
sinh sống cho các loài các nước lạnh (cá hồi và cá tầm).
Các hoạt động nghiêncứu được tiến hành tại 16 cơ sở nuôi
cá nước lạnh tại Sa Pa và Bát Xát – hai huyện có diện tích
nuôi cá nước lạnh chiếm tới 90% tổng diện tích nuôi cá nước
lạnh của toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung: (i) đặc điểm
của các mô hình nuôi cá nước lạnh (ví dụ: ao nuôi, kỹ thuật
nuôi, đầu vào, năng suất, rủi ro, v.v.); (ii) tầm quan trọng của
nguồn nước trong hoạt động nuôi cá nước lạnh; (iii) nhận
thức và quan điểm của các cơ sở nuôi cá nước lạnh về tầm
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quan trọng của nguồn nước; (iv) mức sẵn lòng chi trả của
các cơ sở nuôi cá nước lạnh cho việc bảo vệ và duy trì nguồn
nước cho hoạt động sản xuất.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: 100% đại diện các các cơ sở
nuôi thừa nhận rằng, nếu không có nguồn từ rừng thì không
thể tiến hànhđược hoạt động nuôi được cá nước lạnh. 75%
đại diện các cơ sở sẵn sàng chi trả cho các chủ rừng, nhằm
khuyến khích họ bảo vệ rừng tốt hơn, nhằm duy trì nguồn
nước có chất lượng cao.
Từ các kết quả nghiên cứu, mức chi trả cho dịch vụ môi
trường rừng (cụ thể là dịch vụ duy trì và điều tiết nguồn
nước) trong lĩnh vực nuôi cá nước lạnh được đề xuất ở mức
44.500 đồng/m3 ao nuôi/năm.
Mức thu chi trả này đã nhận được sự đồng thuận caotừ các
bên liên quan tham gia hội thảo tham vấn được tổ chức vào
tháng 1/2016 tại thành phố Lào Cai, bao gồm: các cơ quan
quản lý nhà nước, bên cung cấp dịch vụ môi trường rừng
(chủ rừng) và bên hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng (các
cơ sở nuôi cá nước lạnh). Trên cơ sở này, ngày 25/11/2015,
UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4273/QĐUBND, quy định thí điểm về mức thu, quản lý và sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở nuôi cá nước
lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, mức thu tiền dịch
vụ môi trường rừng đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh có
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này, các hoạt động nghiên cứu diễn ra thuận lợi,
xác định và lựa chọn được đúng các đối tượng cần
nghiên cứu, phản ánh đúng các đặc trưng trong
hoạt động sản xuất của địa phương, tiết kiệm
được nhiều thời gian trong các bước trung gian,
Công tác tuyên truyền: Việc tuyên truyền
nội dung của nghị định 99/2010/ND-CP
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến
các đối tượng có liên quan đặc biệt là đối với các
đối tượng phải chi trả có vai trò vô cùng quan
trọng. Khi đã hiểu rõ bản chất của chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng và nắm được quyền
lợi cũng như nghĩa vụ của mình, các đối tượngphải
thực hiện chi trả hợp tác tốt hơn trong việc cung
cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác
định giá trị kinh tế của các dịch vụ môi trường và
mức chi trả phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.
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Nghiên cứu có sự tham gia: Sự tham gia
của đại diện Quỹ BV và PTR Việt Nam, Quỹ
BV và PTR tỉnh Lào Cai, và các cơ sở nuôi cá nước
lạnh trong tất cả các hoạt động nghiên cứu giúp cho các bên
nắm bắt thông tin và dễ dàng đạt được sự đồng thuận trong
việc triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong
thực tế.
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nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh là 44.500 đồng/m3 ao
nuôi/năm. Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm là ngày
01/01/2016.
Sau Quyết định áp dụng thí điểm chi trả DVMTR trong nuôi
cá nước lạnh, ngày 28/04/2016, UBND tỉnh Lào Cai lại tiếp
tục ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc sửa đổi
bổ sung một số nội dung của Quyết định số 4373/QĐ-UBND
về việc phê duyệt danh sách các cơ sở nuôi cá nước lạnh
phải nộp tiền chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai
đoạn 2016-2017. Tính đến thời điểm 01/10/2016 Quỹ tỉnh
đã ký kết hợp đồng ủy thác với 17/39 cơ sở. Theo dự kiến, số
tiền thu được sẽ tăng từ 10-15%, tương ứng với số lượng cơ
sở nuôi cá nước lạnh tăng thêm theo quy hoạch. Đến năm
2020, số tiền thu được dự kiến là 1 tỷ đồng/năm.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Tính đến thời điểm hiện tại, Lào Cai vẫn là tỉnh đầu tiên và
duy nhất trên cả nước triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản có sử dụng
nguồn nước từ rừng. Đây có thể coi là một thành công của
nghiên cứu nói riêng và của Lào Cai nói chung trong việc
thúc đẩy thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
trong các lĩnh vực mới chưa được quy định cụ thể trong nghị
định số 99/NĐ-CP. Thành công này có được là nhờ:
Quyết tâm chính trị cao: Quyết tâm này được thể
hiện trong sự vào cuộc và chỉ đạo rất tích cực của
Quỹ BV và PTR Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai, Quỹ BV và PTR
tỉnh Lào Cai và một số cơ quan ban ngành có liên quan ngay
từ khi nghiên cứu được khởi động cho đến khi nghiên cứu
kết thúc.
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Bài học kinh nghiệm
Mặc dù đã đạt được một số thành công nhất định nhưng
hoạt động thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong
nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai vẫn còn một số vướng mắc cần
tháo gỡ như sau:
Việc áp dụng mức thu theo thể tích ao nuôi là hoàn
toàn hợp lý trên khía cạnh cơ sở nào dùng nhiều
nước cho sản xuất thì sẽ phải chi trả nhiều hơn. Tuy nhiên,
trong thực tế, nhiều cơ sở, vì các lý do khác nhau, đang duy
trì hoạt động nuôi cá dưới công suất tối đa của ao nuôi(ví dụ,
ao nuôi có kích thước lớn nhưng lượng cá nuôi thực tế rất
nhỏ), nếu áp dụng mức thu theo thể tích ao nuôi thì số tiền
chi trả cho việc duy trì dịch vụ môi trường rừng có thể nằm
ngoài khả năng chi trả của các cơ sở. Do đó, trong quá trình
triển khai, các cơ quan quản lý cần có sự kiểm tra để điều
chỉnh mức thu cho phù hợp với thực tế.
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Việc áp dụng một mức chi trả chung cho tất cả các cơ
sở chưa phản ánh được sự khác biệt về lợi ích nhận
được giữa các cơ sở nuôi cá nằm ở đầu nguồn nước (nơi
nước có chất lượng tốt nhất) và cuối nguồn nước (nơi nước
có chất lượng kém hơn). Do đó cần có các nghiên cứu sâu
hơn để điều chỉnh mức thu dựa trên vị trí của các cơ sở nuôi
cá nước lạnh cho phù hợp với thực tiễn.

2

Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tư vấn và các đơn vị
quản lý của địa phương: Nhờ sự phối hợp chặt chẽ
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Nghiên cứu dịch vụ môi trường rừng
và đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong lĩnh vực sản xuất
công nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Ts. Nguyễn Hoàng Nam | Tư vấn độc lập kinh tế môi trường, nguyenhoangnam275@gmail.com
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng
7/2015 đến tháng 4/2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm
xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Trong khuôn khổ của nghiên cứu, một cuộc khảo sát đã
được tiến hành tại 11 cơ sở hiện đang hoạt động trong lĩnh
vực công nghiệp nhằm xác định: (i) nhu cầu và thực tiễn sử
dụng nước trong sản xuất công nghiệp, (ii) giá trị kinh tế
của dịch vụ môi trường rừng trong việc cung cấp và duy trì
nguồn nước cho hoạt động sản xuất; (iii) mức sẵn lòng chi
trả của các cơ sở công nghiệp cho việc duy trì nguồn nước
cho hoạt động sản xuất.
Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu sử dụng nước rất khác
biệt giữa các cơ sở, tuỳ thuộc vào loại sản phẩm và công
nghệ được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Đặc biệt, điểm
chung của các cơ sở sản xuất công nghiệp là lượng nước
khai thác thực tế thấp hơn đáng kể so với lượng nước khai
thác đăng ký và được Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Lào
Cai cấp phép. Nguyên nhân chính ở đây là hầu hết các cơ sở
không hoạt động hết công suất thiết kế. Ngoài ra, 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.

cơ sở sản xuất công nghiệp, nghiên cứu đã đề xuất áp dụng
mức chi trả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp là 50 đồng/
m3 nước khai thác.
Tại hội thảo Báo cáo và tham vấn kết quả được tổ chức tại
tỉnh Lào Cai vào 2 ngày 31/3 và 1/4/2016, đa số các đại biểu
tham dự hội thảo (bao gồm đại diện các sở, ban, ngành và
đại diện của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Lào Cai) đã thể hiện đồng thuận với phương án chi trả
được đề xuất. Cụ thể: Số tiền phải nộp của từng cơ sở được
tính bằng (=) Mức chi trả (đồng/m3) nhân với Lượng nước
đăng ký khai thác (theo giấy phép khai thác nước do Sở Tài
nguyên & Môi trường quản lý) và nhân với Tỷ lệ huy động
công suất trong kỳ (do Sở Công Thương xác định). Ngoài ra,
các đại biểu cũng khuyến nghị việc thực hiện chi trả trong
lĩnh vực nước công nghiệp nên được thực hiện theo lộ trình.
Theo đó, mức chi trả ban đầu được đề xuất là 35 đồng/m3
nước khai thác, thấp hơn so với mức chi trả đối với nước sạch
trong sinh hoạt (đang được áp dụng ở mức 40 đồng/m3).
Trong trường hợp mức trả đối với nước sạch được điều chỉnh
tăng lên 52 đồng/m3 theo dự thảo sửa đổi Nghị định 99, mức
chi trả của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng
88,5% mức tăng tiền chi trả của nước sạch (tương đương với
45 đồng/m3 nước khai thác) nhằm đảm bảo tính công bằng
cho các đối tượng cùng khai thác và sử dụng nước có nguồn
gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Dựa trên kết quả khảo sát nghiên cứu đã xác định được giá
trị dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng trong
hoạt động sản xuất công nghiệp dao động trong khoảng
52,88 đến 1.831 đồng/m3 (trung bình là 637,19 đồng/m3).
Trong khi đó mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất
công nghiệp nằm trong khoảng 10 – 50 đồng/m3 (trung
bình là 29,57 đồng/m3). Bằng việc cân đối giữa giá trị kinh tế
của dịch vụ môi trường rừng với mức sẵn lòng chi trả của các
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Công tác tuyên truyền: Việc tuyên truyền nội dung
của nghị định 99/2010/ND-CP về chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng đến các đối tượng có liên quan, đặc
biệt là đối với các đối tượng phải chi trả có vai trò rất quan
trọng. Nhờ vậy, các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai đã
ý thức được trách nghiệm và quyền lợi của mình trong việc
thực hiện chính sách và hợp tác tốt với nhóm nghiên cứu
trong việc cung cấp thông tin nhằm xác định giá trị kinh tế
của các dịch vụ môi trường và mức chi trả và căn cứ phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương.

3

Mức thu được xác định theo một đơn vị đồng nhất
cho tất cả các loại sản phẩm: Khác với thủy điện và
nước sạch, những lĩnh vực đã được quy định rõ mức thu
theo sản lượng thương phẩm trong Nghị định 99/2010/NDCP năm 2010, sản xuất công nghiệp có chủng loại thương
phẩm đa dạng hơn (ví dụ như thép, đồng, thiếc, giấy, bia,
bột sắn,…) với mức độ tiêu thụ nước và phụ thuộc vào dịch
vụ môi trường rừng rất khác nhau. Vì vậy, tại Lào Cai, mức
thu được tính theo “đồng/1m3 nước khai thác”. Như vậy, bất
kể sản phẩm của cơ sở là gì, nếu cơ sở có khai thác nước mặt
cho hoạt động sản xuất của mình là sẽ thuộc đối tượng phải
thu, và tổng mức thu sẽ tỉ lệ với lượng nước mà cơ sở khai
thác. Điều này phù hợp với đặc thù đa dạng sản phẩm của
ngành công nghiệp và nhận được sự đồng thuận cao của
các cơ sở sản xuất.

4

Kết quả nghiên cứu và các phản hồi từ hội thảo tham vấn đã
cung cấp cơ sở cho UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định
số 1551/QĐ-UBND ngày 27/05/2016, quy định thí điểm về
mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực
tiếp từ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, mức chi trả
thí điểm được áp dụng là 35 đồng/m3 nước và thời gian
bắt đầu thực hiện thí điểm là 1/7/2016. Tính đến thời điểm
01/10/2016, tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp đã ký kết
hợp đồng ủy thác 7/11 cơ sở, tổng số tiền dự kiến huy động
được hàng năm khoảng 831 triệu đồng.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện triển khai thí
điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực sản xuất
công nghiệp. Trên thực tế, từ năm 2013, một số dự thảo cho
việc thực hiện chính sách này đã được đưa ra tại địa phương,
nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Việc nghiên cứu này
thành công với kết quả là các cơ sở khoa học và các tư vấn
chính sách cụ thể, được thừa nhận của nhiều bên liên quan,
đã tạo bước đột phá trong việc thực hiện chính sách. Các kết
quả của nghiên cứu đã nhanh chóng được sử dụng và chính
sách thí điểm đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 7/2016.
Một số điểm quan trọng cho thành công của nghiên cứu là:
Quyết tâm cao trong việc thực hiện chính sách:
Quyết tâm này được thể hiện trong việc chỉ đạo và
hỗ trợ rất tích cực của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR)
Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai, Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai và một
số cơ quan có liên quan cho nghiên cứu.

1

Bài học kinh nghiệm
Với công thức tính tổng số tiền phải nộp của từng cơ
sở được trình bày ở trên, việc quản lý đòi hỏi cần có
sự phối hợp tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Công thương, Cục thuế tỉnh và Quỹ BVPTR tỉnh. Nếu không
có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các bên trong quá trình thực
hiện, tính khả thi của công thức này là không cao.

1

Trong nghiên cứu này, việc áp dụng chính sách mới
chỉ dừng lại ở các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai
thác nước mặt chứ chưa tính tới nước ngầm. Đó là bởi lưu
vực chi trả của nước ngầm rất khó xác định, đòi hỏi cần có
nghiên cứu chuyên sâu, riêngvề địa chất và tài nguyên nước.
Điều này nên được cân nhắc trong các nghiên cứu tiếp theo.

2

Sự tham gia của nhiều bên ngay từ đầu quá trình
nghiên cứu: Đây là điểm quyết định tới thành công
của nghiên cứu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng. Sự tham gia của đại diện Quỹ BV và PTR Việt Nam, Quỹ
BVPTR tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành liên quan, các ban
quản lý rừng và các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tất cả
các hoạt động nghiên cứu, giúp cho các bên có sự trao đổi
thông tin ngay từ đầu, từ đó tạo thuận lợi cho việc đạt được
sự đồng thuận cần thiết để triển khai chính sách.
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Nghiên cứu dịch vụ
môi trường rừng và
đề xuất thí điểm chi
trả dịch vụ môi trường
rừng trong lĩnh vực du
lịch tại tỉnh Lào Cai

thức thu tiền DVMTR trong hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch phù hợp
với thực tế tại tỉnh Lào Cai; (iv) 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.

Kết quả khảo sát khảo sát tại 20 công
ty kinh doanh dịch vụ lưu trú, 4 công ty
bán vé du lịch, 90 khách du lịch (gồm
60 khách nội địa và 30 khách quốc tế)
vàcác 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 rừngtrên địa bàn
huyện Sa Pa cho thấy 2 loại hình kinh
doanh có mối liên hệ chặt chẽ nhất
Ts. Nguyễn Hoàng Nam | Tư vấn độc lập kinh tế môi trường,
với dịch vụ môi trường rừng là bán
nguyenhoangnam275@gmail.com
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn vé tham quan các điểm du lịch trong
rừng và kinh doanh phòng nghỉ tại các
địa điểm sát hoặc trong rừng. Ngoài ra,
Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
bằng phương pháp Đánh giá ngẫu nhiên và Thực nghiệm
Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới nằm phía tây bắc Việt Nam, các lựa chọn, nghiên cứu đã ước lượng mức sẵn lòng tăng
với 203,5 km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung giá của khách du lịch là 2% - 7,35% giá vé tham quan và từ
Quốc) và có cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu với lưu lượng giao 2,5% - 5% giá phòng. Các mức này cho biết mức gia tăng
thông rất lớn. Du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh lợi ích mà các công ty bán vé tham quan và các công ty lưu
tế quan trọng của Lào Cai, thường xuyên đóng góp từ 10- trú có thể có được (bằng việc tăng giá vé và giá phòng) khi
11,5% GDP toàn tỉnh Lào Cai. Tốc độ tăng trưởng bình quân họ tham gia chi trả DVMTR. Trong khi đó, khảo sát cho thấy
của tổng lượng khách du lịch thường xuyên ở mức 12%/ mức sẵn lòng chi trả cho DVMTR của các công ty bán vé là
năm. Năm 2015, tỉnh đã đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng 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
hơn 3,5 lần so với năm 2006.
phòng. Dựa trên các kết quả trên, nghiên cứu đã đề xuất cơ
Hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai đang được định hướng chế chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Sa Pa như sau: đối
quy hoạch theo lãnh thổ. Cụ thể, du lịch đang được tổ chức với các cơ sở bán vé, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng là
thành các vùng, xây dựng hình ảnh đặc trưng theo các loại 1,5% doanh thu từ việc bán vé; đối với các cơ sở kinh doanh
hình du lịch. Theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai lưu trú, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng là 1% doanh thu
giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030, các loại hình du từ tiền phòng.
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 Đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại
vực được quy hoạch để phát triển các loại hình du lịch này biểu tham dự hội thảo tham vấn tổ chức ngày 9/8/2016 tại
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 (xã Tả Van Chư và xã Trung Đô),
Huyện Mường Khương (xã Cao Sơn, Vang Leng, Tả Thàng và
Tả Ngài Chồ), Huyện Si Ma Cai (Quan Thần Sán và bản Mế)
Trong khuôn khổ của gói hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu xây
dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt
động du lịch được thực hiện nhằm: (i) xác định được vai
trò của dịch vụ của môi trường rừng đối với hoạt động du
lịch tại Lào Cai, (ii) xác định được đối tượng thực hiện hoạt
động kinh doanh dịch vụ du lịch phải chi trả DVMTR tại tỉnh
Lào Cai; (iii) xác định và đề xuất được mức thu và phương

12

ADB CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam
Chia sẻ bài học & kinh nghiệm

Lào Cai, bao gồm đại diện của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT,
Sở Công thương, Chi cục thuế, Sở Tư pháp, Hiệp hội Du lịch
Sa Pa, và chủ các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện
Sa Pa.Theo dự kiến, mức thu từ chi trả dịch vụ môi trường
rừng trong lĩnh vực du lịch đạt mức 7,72 tỉ đồng trong năm
2017 và tăng dần tới 18,57 tỉ trong năm 2020.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Lào Cailà một trong những tỉnh đầu tiên của Việt Nam đã áp
dụng thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực
du lịch. Nghiên cứuđược thực hiện trong bối cảnh việc áp
dụng này gặp phải một số khó khăn do chưa nhận được sự
đồng thuận, tham gia của đa số các công ty kinh doanh du
lịch. Thành công bước đầu của nghiên cứu là các kết quả về
cơ sở khoa học và các tư vấn chính sách đã được thừa nhận
và nhất trí của nhiều bên liên quan, bao gồm cả các cơ quan
quản lý và các công ty kinh doanh du lịch.Từ đó, các kết quả
này sẽ được đưa vào đề xuất điều chỉnh chính sách của tỉnh
từ tháng 1/2017.Một số điểm quan trọng cho thành công
này là:
Sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của nhiều bên
ngay từ đầu quá trình nghiên cứu: Đây là điểm quyết
định tới thành công của nghiên cứu về chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng. Sự tham gia của đại diện Quỹ BV và
PTR Việt Nam, Quỹ BV và PTR tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành
liên quan, các ban quản lý rừng và hiệp hội du lịch, các công
ty kinh doanh du lịch trong tất cả các hoạt động nghiên cứu
giúp cho các bên nắm bắt thông tin, từ đó tạo thuận lợi cho
việc đạt được sự đồng thuận cần thiết để triển khai chính
sách trong thực tế.

1

Kinh nghiệm áp dụng chính sách tại địa phương:chính
sách chi trả DVMTR trong lĩnh vực du lịch tại Lào Cai
đã được thực hiện từ năm 2012 tới nay. Những kinh nghiệm
của các cán bộ Quỹ BVPTR tỉnh vàphản hồi từ các công ty du
lịch là các thông tin rất quan trọng cho nghiên cứu này.

2

Công tác tuyên truyền: Do chính sách đã được thực
hiện từ trước, hầu hết các bên liên quan đều hiểu
được vai trò và trách nghiệm của mình.Nhóm nghiên cứu
cũng đã gặp nhiều thuận lợi trong việc thu thập thông tin
nhằm xác định giá trị kinh tế của các dịch vụ môi trường và
mức chi trả và căn cứ phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.

3

Giới hạn đối tượng thu: là các công ty bán vé du lịch
và các cơ sở lưu trú tại các khu vực được quy hoạch
cho hoạt động du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng, theo
Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152020, tầm nhìn đến 2030. Do đặc thù của hoạt động du lịch
là có nhiều đối tượng tham gia và có nhiều phần lợi ích
chung, khó tách biệt, cách giới hạn này sẽ giúp thu đúng đối
tượng, đồng thời tránh thu trùng. Từ đó, các công ty kinh
doanh du lịch đã đồng thuận hơn với việc thực hiện chính
sách so với trước.

4

Bài học kinh nghiệm
Việc triển khai nghiên cứu và thí điểm chi trả DVMTR
trong lĩnh vực du lịch mới chỉ được thực hiện tại Sa
Pa chứ chưa nhân rộng trên toàn tỉnh Lào Cai. Vì thế, nhiều
khó khăn tiềm tàng vẫn chưa bộc lộ hết trong nghiên cứu
này. Ngoài ra, việc giới hạn đối tượng thu phụ thuộc nhiều
vào Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn
2015-2020, tầm nhìn đến 2030. Vì vậy, các địa phương muốn
áp dụng mô hình này cũng cần phải có Quy hoạch phát triển
du lịch tỉnh, trong đó chỉ rõ khu vực được quy hoạch cho du
lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng.Trên thực tế, không phải
tất cả các tỉnh trong cả nước đều đã có quy hoạch này.

1

Do các giá trị của rừng mang lại cho hoạt động du
lịch (giá trị cảnh quan và giải trí) là tương đối khó để
nhận thức, việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cũng như
trách nghiệm thực hiện chính sách của các công ty du lịch
vẫn luôn rất cần thiết. Tại các địa phương mà công tác tuyên
truyền chưa được thực hiện tốt, việc áp dụng chính sách có
thể sẽ rất khó khăn.

2

Một trong những lợi ích mà các công ty có thế nhận
được khi thực hiện chính sách, đó là nâng cao hình
ảnh doanh nghiệp, gắn với hình ảnh “xanh”. Ví dụ như in trên
vé tham quan một chú thích: “Công ty đã tham gia chi trả
DVMTR, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng môi trường”.
Tuy nhiên, các tác dụng cụ thể của việc này chưa được
nghiên cứu kỹ trong nghiên cứu.

3
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Nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt
động nuôi trồng thuỷ sản trên cát tại
tỉnh Thừa Thiên Huế
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn
Ts. Nguyễn Công Thành | Tư vấn độc lập kinh tế môi trường, ncthanh113@yahoo.com

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
Theo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
được phê duyệt tại Quyết định 621/QĐ-UBND của UBND Thừa Thiên Huế ngày 18/3/2011, nuôi tôm chân
trắng trên cát sẽ là hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ lực; và mục tiêu đến năm 2020, sản lượng nuôi
trồng thủy sản đạt 24.116 tấn, trong đó tôm chân trắng đạt 12.116 tấn. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Thừa
Thiên Huế sẽ đầu tư xây dựng 1.064 ha diện tích nuôi tôm chân trắng thâm canh công nghiệp trên vùng
cát ven biển, tăng 570 ha, (bình quân tăng 7,95%/năm).
Nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản trên cát
được thực hiện nhằm: (i) xác định hoạt động nuôi trồng thủy sản dựa vào rừng có khả năng thực thi chi trả
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Thừa Thiên Huế; (ii) xác định giá trị vai trò của rừng đối với hoạt động
nuôi thủy sản trên cát; (iii) xác định cơ chế thực thi chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động nuôi thủy
sản trên cát phù hợp với thực tế tại Thừa Thiên Huế; (iv) đánh giá sự đồng thuận giữa các bên liên quan; và
(v) đề xuất lộ trình triển khai áp dụng chi trả DVMTR trong nuôi trồng thủy sản trên cát tại Thừa Thiên Huế.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu thứ
cấp về các loại hình nuôi trồng thủy sản và rừng trên cát tại Thừa Thiên Huế và 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 Nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND các xã ven biển huyện Phong Điền, và 40 cơ sở nuôi
tôm trên cát tại huyện Phong Điền nhằm ước lượng giá trị kinh tế của các dải rừng phòng hộ chắn sóng,
chắn cát bay đối với hoạt động nuôi tôm trên cát.
Kết quả phân tích cho thấy 97% đại diện các cơ sở nuôi khẳng định rằng rừng phòng hộ trên cát vùng ven
biển có vai trò tích cực đối với hoạt động nuôi tôm trên cát. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động
nuôi tôm trên cát, đại diện các cơ sở nuôi tôm nhận thấy rừng trên cát giúp chắn gió và chắn cát. Sử dụng
phương pháp chi phí tránh được và thông tin từ các cơ sở nuôi tôm trên cát, giá trị kinh tế của rừng trên
cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát được ước lượng là 2,3 triệu đồng cho 1 ha nuôi trong 1 năm (hoặc
230 đồng /1m2/1 năm). Ngoài ra 84 % số cơ sở được phỏng vấn sẵn sàng chi trả cho việc bảo vệ rừng
phòng hộ chắn sóng với mức chi trả trung bình là 1,3 triệu đồng trên 1 ha ao nuôi (130 đồng/1 m2/1 năm).
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Dựa trên kết quả khảo sát tại hiện trường, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được ba phương án về mức chi trả như
sau: (i) mức chi trả dựa trên giá trị đóng góp của rừng trên cát đối với hoạt động nuôi tôm trên cát, mức chi trả có
thể áp dụng là 230 đồng/1m2 diện tích nuôi trong 1 năm (tương đương 2,3 triệu đồng/1ha/1 năm); (ii) mức chi
trả dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 130 đồng/1m2 diện tích
nuôi trong 1 năm (tương đương 1,3 triệu đồng/1ha/1 năm); và (iii) mức chi trả dựa trên bình quân giá trị đóng
góp của rừng và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở nuôi tôm, mức chi trả có thể áp dụng là 180 đồng/1m2 diện
tích nuôi trong 1 năm (tương đương 1,8 triệu đồng/1ha/1 năm). Đối với mỗi cơ sở nuôi tôm trên cát, số tiền chi
trả với các mức chi trả nêu trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động nuôi tôm. Sử
dụng số liệu điều tra thực địa trong nghiên cứu này, số tiền chi trả của mỗi cơ sở nuôi bình quân ước tính chiếm
khoảng 0,04 – 0,06% doanh thu và 0,16 – 0,28% lợi nhuận.
Kết quả hội thảo tham vấn các cơ quan quản lý tại địa phương và các cơ sở nuôi tôm trên cát diễn ra ngày
1/4/2016 tại Huế cho thấy phương án (iii) là phương án khả thi nhất và nhận được sự động thuận lớn nhất từ
phía các đại biểu tham dự hội thảo. Nếu phương án này được triển khai thí điểm thì doanh thu từ thực hiện chi
trả dịch vụ môi trường rừng dự kiến là 877 triệu đồng trong năm 2015 và tăng lên đến 1,1 tỷ đồng trong năm
2020.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Mặc dù các cơ sở nuôi tôm trên cát không thuộc danh sách các đối tượng phải thực hiện chi trả dịch vụ môi
trường rừng theo nghị định 99/2010/NĐ-CP, nhưng các cơ sở nuôi tôm đều có nhận thức tốt về vai trò của các
dải rừng phòng hộ trên cát đối với hoạt động kinh doanh của các cơ sở và các cơ sở đều thể hiện sự đồng thuận
cao và tự nguyện chi trả để bảo vệ các diện tích rừng phòng hộ trên cát nhằm duy trì các dịch vụ môi trường mà
rừng phòng hộ trên cát đang cung cấp. Điều này đã cho thấy một lĩnh vực tiềm năng mới trong việc thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhất là tại các tỉnh miền trung nơi hoạt động nuôi trồng thuỷ sản
trên cát rất phổ biến.

Bài học kinh nghiệm
Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu và triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực nuôi
trồng thuỷ sản trên cát trước mắt chưa thực hiện được vì các lý do sau đây:

1

Thiếu cơ sở pháp lý: Cụ thể, nghị định 99/2010/NĐ-CP không đề cập đến lĩnh vực này mặc dù hoạt động
nuôi tôm trên cát phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các dải rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay.

Thiếu các nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ môi trường rừng do rừng
phòng hộ cung cấp và hiệu quả của hoạt động nuôi tôm trên cát nhằm thiết lập mức chi trả phù hợp đối
với hoạt động này.

2

3

Hầu hết các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên cát đều có quy mô nhỏ, nằm phân tán trên địa bàn rộng nên
nếu thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể sẽ làm phát sinh các chi phí giao dịch rất lớn.
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Nghiên cứu dịch vụ môi trường rừng
và đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong lĩnh vực du lịch tại
tỉnh Thừa Thiên Huế
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn
Ts. Nguyễn Công Thành | Tư vấn độc lập kinh tế môi trường, ncthanh113@yahoo.com

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
Du lịch Huế là 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).
Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái tại Huế 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. Tuy nhiên, 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.
Với mục tiêu nêu trên, nhóm tư vấn đã tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình
du lịch dựa vào rừng tại Thừa Thiên Huế; 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 nhằm thu thập các thông tin để xác định các đối tượng cần thực hiện chính sách chi trả dịch
vụ môi trường, xác định giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động kinh doanh du lịch,
xác định được mức sẵn lòng chi trả nhằm bảo vệ, duy trì các hệ sinh thái rừng của các cơ sở kinh doanh
du lịch và khách du lịch, và xác định các cơ sở để xây dựng các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng.
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Kết quả khảo sát cho thấy, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhận được sự đồng thuận cao từ các
bên liên quan.Đặc biệt, khách du lịch sẵn sàng chi trả cao hơn từ 25-47% so với giá vé vào cổng đang được
áp dụng tại VQG Bạch Mã và từ 6,7-13,4% so với giá phòng nghỉ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trong VQG
Bạch Mã.
Từ kết quả phân tích nêu trên, nhóm tư vấn đã đề xuất áp dụng mức chi trả cho dịch vụ môi trường rừng là
2% doanh thu từ vé vào cửa và doanh thu từ kinh doanh phòng nghỉ. Đây là mức trần được quy định tại Nghị
định 99/2010 NĐ-CP.
Tuy nhiên, do lượng du khách đến tham quan VQG Bạch Mã hàng năm còn tương đối hạn chế nên việc thực
hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong thời gian tới có thể dẫn tới thực trạng chi phí giao dịch vượt
quá nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường. Do đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần hết sức cân nhắc trong
việc ra quyết định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường trong thời gian tới.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Nên lựa chọn hoạt động kinh doanh du lịch tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn làm đối tượng nghiên
cứu để xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực du lịch bởi các hoạt động
kinh doanh du lịch tại đây thể hiện sự phụ thuộc rất rõ vào chất lượng môi trường do rừng cung cấp.

1

Các hoạt động khảo sát tại Vườn quốc gia Bạch Mã cho thấy khách du lịch đặc biệt hài lòng với cảnh
sắc thiên nhiên và khí hậu mát mẻ ở nơi đây và họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền không nhỏ thông
qua giá vé vào cửa để bảo tồn cảnh quan này cho các lần đến thăm tiếp theo của họ hoặc của thế hệ con cháu
họ miễn là khoản chi trả này được sử dụng một cách hiệu quả, minh bạch. Việc phát hành các vé vào cửa với
một khoản thu gia tăng nhằm duy trì và phát triển các dịch vụ môi trường rừng là một cách tiếp cận chi trả
dịch vụ môi trường rừng tốt và có thể được áp dụng tại các khu du lịch dựa vào tài nguyên rừng trên cả nước.

2

Bài học kinh nghiệm
Việc áp dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực du lịch tại nhưng nơi có quy mô du lịch
nhỏ như Vườn quốc gia Bạch Mã trong thời gian trước mắt là tương đối khó khăn vì lượng khách du lịch nhỏ
nhỏ nên mức thu dịch vụ môi tường rừng dự kiến chỉ rơi vào khoảng trên dưới 10 triệu/năm. Trong khi đó các
chi phí giao dịch phát sinh khi vận hành cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể lớn hơn khoản thu này
rất nhiều trừ khi bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ tự thoả thuận và chi trả trực tiếp cho nhau, tuy nhiên
cách chi trả trực tiếp thì chưa phổ biến và chưa chứng tỏ được tính hiệu quả.
Việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn sẽ trở lên phức
tạp hơn nếu bản thân các Vườn quốc gia và khu bảo tồn tự vận hành hoạt động kinh doanh du lịch vì trong
trường hợp này bên cung cấp dịch vụ đồng thời cũng là bên sử dụng dịch vụ.
Như vậy, chỉ nên áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại những nơi có quy mô du lịch đủ lớn và có
sự tách biệt giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ du lịch.
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Nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng đối với hoạt động nuôi
trồng thuỷ sản trong rừng ngập mặn tại
Cà Mau
Bà Trần Thị Thu Hà | Tư vấn kinh tế môi trường của Dự án iPFES, ha.tt@rcfee.org.vn

Tóm tắt hoạt động nghiên cứu
Với 3 mặt giáp biển và điều kiện tự nhiên phong phú,
Cà Mau là một trong các trung tâm nuôi trồng thuỷ sản
lớn nhất của Việt Nam. Tính đến hết năm 2014, diện
tích nuôi trồng thuỷ sản của toàn tỉnh xấp xỉ 300.000
ha, chiếm khoảng 28% diện tích nuôi trồng thuỷ sản
của cả nước. Trong rất nhiều các hình thức nuôi trồng
thuỷ sản có sử dụng dịch vụ môi trường do rừng ngập
mặn cung cấp tại Cà Mau, mô hình tôm sinh thái có
chứng nhận quốc tế (gọi tắt là mô hình tôm sinh thái)
được đánh giá là có tính khả thi cao nhất trong việc áp
dụng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Mô hình nuôi tôm sinh thái có xuất phát điểm là mô
hình tôm rừng nhưng được cải tiến để đáp ứng được
một số quy định về nuôi tôm sinh thái của Châu Âu
(như quy định 834/2007 và 889/2008), trong đó có
một số quy định đáng lưu ý như sau: (i) diện tích rừng
ngập mặn chiếm từ 50% trở lên trên tổng diện tích
ao nuôi; (ii) người nuôi không sử dụng thức ăn nhân
tạo; không sử dụng hoá chất để xử lý nước; không sử
dụng các chế phẩm sinh học để kích thích sinh trưởng
của các loài thuỷ sản được nuôi trong ao; (iii) không
làm chuồng trại chăn nuôi trên ao hay xả nước thải
từ chuồng trại xuống ao; (iv) không nuôi gia súc gia
cầm trong ao nuôi; (v) không làm nhà vệ sinh trong
khu vực nuôi tôm; (vi) rác thải được tập trung để xử lý
không vứt bừa bãi; (vii) không bón phân hóa học cho
cây ăn trái, rau màu trong phạm vi ao nuôi; (xiii) không
khai thác rừng khi không có sự cho phép của cơ quan
lâm nghiệp; (ix) trong khu vực không làm lò hầm than.
Những diện tích nuôi tôm đáp ứng được các quy định
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trên có thể được cấp chứng nhận bởi các tổ chức
có uy tín trên thế giới như Naturland, Bio Suisse,
EU, v.v. Tôm nuôi trong các diện tích đã được chứng
nhận có khả năng tham gia các thị trường khó tính
như Mỹ, Nhật, Úc, Thuỵ Sĩ, v.v. và được mức giá cao
hơn từ 20-50% so với các sản phẩm tôm nuôi công
nghiệp cùng chủng loại và kích cỡ.
Nghiên cứu xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng đối với mô hình tôm sinh thái được
thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến
tháng 12 năm 2015. Thách thức lớn nhất của
nghiên cứu là xây dựng được mô hình chia sẻ lợi
ích giữa các doanh nghiệp chế biến, xuất nhập
khẩu thuỷ sản trong nước và các hộ gia đình tham
gia vào chương trình chứng nhận quốc tế. Hiện
nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 4 doanh nghiệp,
bao gồm Công ty chế biến xuất nhập khẩu thuỷ
sản Cà Mau (Camimex), Công ty xuất nhập khẩu
thuỷ sản Năm Căn (Seanmico), Tập đoàn công ty
chế biến thuỷ sản Minh Phú và Công ty TNHH Kinh
doanh chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Quốc
Việt, đang tham gia vào mô hình tôm sinh thái. Tuy
nhiên, cơ chế chia sẻ lợi ích mà 4 doanh nghiệp này
đang áp dụng rất khác nhau. Giữa doanh nghiệp
và các hộ nuôi tôm cũng chưa tìm được tiếng nói
chung trong việc chia sẻ lợi ích, gây ra sự bất ổn đối
tại các vùng nuôi.
Qua việc phân tích các tài liệu có sẵn và những
thông tin, số liệu thu thập được từ việc phỏng vấn
các bên liên quan gồm đại diện của Sở NN và PTNT
tỉnh Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, UBND huyện
Ngọc Hiển, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nhưng
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Miên, Ban quản lý Rừng phòng hộ Kiến Vàng và khảo
sát 141 hộ gia đình thuộc vùng nuôi của 4 công ty
nêu trên (nằm trong địa phận của các huyện Ngọc
Hiển và Năm Căn), nghiên cứu đã xác định được các
bên liên quan trong cơ chế chi trả dịch vụ môi trường
rừng qua mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc
tế bao gồm: (i) bên chi trả: là các khách hàng sử dụng
tôm sinh thái vì nhu cầu bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi
trường; (ii) bên được chi trả: là các cá nhân, hộ gia
đình nhận khoán bảo về rừng ngập mặn và duy trì tỷ
lệ rừng ngập mặn không dưới 50% trong các ao tôm;
(iii) bên trung gian: là các công ty chế biến thuỷ sản,
có trách nhiệm nhận tiền chi trả tăng thêm từ phía các
khách hàng tiêu dùng tôm sinh thái để chuyển cho các
cá nhân và hộ gia đình bảo vệ rừng ngập mặn. Ngoài
ra, nghiên cứu cũng đã xác định được, khi tham gia
chương trình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế, các
công ty phải bỏ ra một khoản chi phí tương đương với
3,91% giá tôm nguyên liệu và các hộ gia đình phải chịu
thêm một khoản chi phí tương đương với 10% giá tôm
nguyên liệu.
Trên quan điểm cân bằng chi phí-lợi ích giữa các bên
liên quan, nghiên cứu đã xây dựng được 2 phương án
chia sẻ lợi ích giữa công ty chế biến và các hộ gia đình
nuôi tôm bao gồm: chi trả một mức cố định (tương
đương với 5.760.000 đồng/ha/năm) hoặc chi trả một
mức tương đối (10% tăng thêm so với giá giao dịch
tôm trên thị trường tự do). Trong đó, phương án 2

được xem là phương án linh hoạt và phù hợp hơn
với điều kiện thực tế của tỉnh Cà Mau hiện nay. Nếu
phương án này được lựa chọn để thí điểm, số tiền
chi trả dịch vụ môi trường rừng có thể lên tới 10 tỷ
đồng/năm.

Các thực hành tốt và tốt nhất
Việc minh bạch hoá thông tin về chi phí và lợi ích
của các bên tham gia vào mô hình tôm sinh thái có
vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối giữa
các công ty chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản với
người nuôi tôm trong mô hình tôm sinh thái, từ đó
hai bên có thể dễ dàng đạt được sự đồng thuận về
cơ chế chia sẻ lợi ích – vốn là yếu tố then chốt cho
việc duy trì tính ổn định của mô hình này.

Bài học kinh nghiệm
Việc sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai thí
điểm chính sách chi trả dịch vụ môi trường đối với
mô hình tôm sinh thái có chứng nhận quốc tế tại
Cà Mau trước mắt sẽ gặp nhiều khó khăn do các
nguyên nhân sau đây:
Chưa thành lập được Quỹ BV và PTR cấp
tỉnh: Sự có mặt của Quỹ BV và PTR cấp tỉnh
có vai trò vô cùng quan trọng để bảo đảm cho việc
vận hành cơ chế chi trả dịch vụ môi trường một
cách ổn định. Không có Quỹ BV và PTR cấp tỉnh thì
sẽ không có các cơ chế bắt buộc các bên tham gia
tuân thủ các cam kết và thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của mình khi tham gia vào cơ chế.

1

Chưa phát triển được thị trường nội địa cho
mặt hàng tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế: như vậy việc chi trả phụ thuộc hoàn toàn
vào chiến lược kinh doanh của các công ty chế
biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản cũng như phụ thuộc
vào nhu cầu tiêu dùng của các khách hàng tại các
nước phát triển. Đây đều là những vấn đề nằm
ngoài khả năng điều tiết của nhà nước và ẩn chứa
nhiều rủi ro cho mô hình tôm sinh thái nói chung
và cho người người nuôi tôm tham gia vào chương
trình tôm sinh thái nói riêng.

2

Ngoài ra, do mô hình tôm sinh thái có chứng nhận
quốc tế là một mô hình rất đặc thù, hiện mới chỉ có
ở Cà Mau, nên các phương pháp và các kết quả của
nghiên cứu này không áp dụng được cho các mô
hình nuôi trồng thuỷ sản dựa vào rừng ngập mặn
khác, do đó, không thể nhân rộng để có thể triển
khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản một cách đồng
bộ trên cả nước.
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Kế hoạch
hành động 5 năm

và lộ trình thực hiện
chính sách chi trả
DVMTR ở Lào Cai, Thừa
Thiên Huế và Kon Tum
TS. Triệu Văn Hùng | Phó cố vấn trưởng, Tư vấn xây
dựng năng lực thể chế và chính sách Dự án iPFES,
trieuvanhungln@gmail.com

Giới thiệu chung
Sau hơn 5 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng (DVMTR), Việt Nam đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng, mỗi năm huy động được
một nguồn thu đáng kể, góp phần quản lý bảo vệ
hàng triệu ha rừng và cải thiện sinh kế cho hàng
triệu người làm nghề rừng. Tuy nhiên, việc thực
hiện chính sách vẫn còn một số hạn chế, trong đó
có vấn để xây dựng kế hoạch trung hạn và lồng
ghép chi trả DMTR vào kế hoạch Bảo vệ và phát
triển rừng (BV&PTR). Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “ADBCDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” (Dự án
IPFES) tài trợ bởi quỹ giảm nghèo Nhật Bản ủy thác
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qua Ngân hàng Phát triển Châu Á đã phối hợp với
Quỹ BV&PTR Việt Nam (VNFF) và Quỹ BV&PTR các
tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm và Lộ
trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR giai đoạn
2016 – 2020 cho 3 tỉnh Lào Cai, Thừa Thiên Huế và
Kon Tum.
Kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chính sách
chi trả DVMTR giai đoạn 2016 – 2020 của từng tỉnh
được xây dựng trên cơ sở các văn bản liên quan
của Nhà nước và tỉnh như: Nghị định 99 của Chính
phủ về chính sách chi trả DVMTR, các Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ hoặc của UBND tỉnh về
Quy hoạch phát triển các lĩnh vực: Thủy điện, Thủy
sản, Du lịch, Công nghiệp, Tài nguyên nước, … và
các văn bản của UBND tỉnh về việc thực hiện chính
sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
Mục đích xây dựng kế hoạch hành động 5 năm là
xác định được các mục tiêu, nội dung hoạt động và
các giải pháp chủ yếu để thực hiện chính sách chi
trả DVMTR trên địa bàn tỉnh; giúp Quỹ BV&PTR tỉnh
xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR hàng năm gắn
với các mục tiêu trung và dài hạn.
Nội dung kế hoạch bao gồm: (1) Đánh gía kết quả
thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, bao gồm
việc xây dựng hệ thống tổ chức và thể chế, kết quả
huy động nguồn thu và giải ngân, và đánh giá tác
động của chính sách về các mặt kinh tế, xã hội và
môi trường; (2) Mục tiêu thực hiện chính sách, với
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các chỉ tiêu cụ thể về khả năng huy động nguồn
thu từ tất cả các loại DVMTR trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ
giải ngân, diện tích rừng cung ứng dịch vụ, các chỉ
tiêu bảo vệ rừng gắn với cải thiện sinh kế và xoá
đói giảm nghèo dự kiến sẽ đạt trong giai đoạn kế
hoạch; (3) Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính
sách, bao gồm cả việc nghiên cứu định giá và xây
dựng cơ chế chi trả trong các lĩnh vực có tiềm năng
như du lịch, thủy sản, sản xuất công nghiệp trên
địa bàn tỉnh; (4) Tổ chức thực hiện, giám sát và
đánh giá việc thực hiện kế hoạch, phân công trách
nhiệm thực hiện kế hoạch cho các bên liên quan
theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
Lộ trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR là bản
tóm tắt Kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chính
sách chi trả DVMTR với 4 nội dung: (1) Điều kiện cơ
bản để thực thi chính sách, (2) Mục tiêu thực hiện
chính sách, (3) Các hoạt động hỗ trợ, (4) Tác động
của chính sách về các mặt: kinh tế, xã hội và môi
trường. Mỗi nội dung bao gồm một số chỉ tiêu có
thể đo đếm được với mục tiêu cần đạt trong từng
năm, các nhiệm vụ chủ yếu, tiến độ triển khai và
đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chính. Đây là tài
liệu giúp định hướng xây dựng kế hoạch chi trả
DVMTR hàng năm đồng thời giúp cho các bên liên
quan theo dõi, giám sát nhằm thực thi chính sách
hiệu quả, minh bạch.

Các kết quả chính
Kế hoạch hành động 5 năm và Lộ trình thực hiện
chính sách chi trả DVMTR đã được xây dựng cho 3
tỉnh Lào Cai, Thừa Thiên Huế và Kon Tum.
Ngày 15/6/2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban
hành Quyết định số 94/KH-UBND về “Kế hoạch
thực hiện chính sách chi trả DVMTR giai đoạn 2016
– 2020 - tỉnh Thừa Thiên Huế”. Theo đó, kế hoạch
thu từ 2 loại DVMTR (thủy điện và nước sạch) ở
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 là 20.730 triệu
đồng và năm 2020 sẽ là 26.863 triệu đồng theo
đơn giá 20 đ/kwh cho thủy điện và 40 đ/m3 nước
sạch; và 47.156 triệu đồng theo đơn giá mới được
điều chỉnh tại Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày
02/11/2016. Nguồn thu từ DVMTR sẽ hỗ trợ công
tác BV&PTR, duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh ổn
định ở mức 57 – 58% và góp phần cải thiện sinh kế,
xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, vùng
đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân
1,5 – 2% /năm.
Ngày 10/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành
Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc triển khai
thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường

rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 2020. Tại Quyết định này, kế hoạch thu từ 2 loại
DVMTR (thủy điện và nước sạch) ở tỉnh kon Tum
năm 2016 là 148.258,1 triệu đồng và năm 2020 sẽ
là 175.372,5 triệu đồng (chưa tính theo đơn giá mới
được điều chỉnh trong Nghị định 147), tổng diện
tích rừng cung ứng dịch vụ năm 2020 là 460.103
ha, mục tiêu giải ngân đạt 85% không kể 5% dự
phòng và 10% chi phí quản lý. Nguồn thu từ DVMTR
sẽ góp phần quan trọng cho công tác BV&PTR, đến
2020 đạt tỷ lệ che phủ rừng 63,75% và giảm tỷ lệ
hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2020 từ 3-4%.
Ngày 21/12/2016 UBND tỉnh Lào Cai ban hành
Quyết định số 308/KH-HĐQLQBVR việc “Kế hoạch
tài chính chi trả DVMTR giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh
Lào Cai”. Tại Quyết định này, tổng thu tiền DVMTR
ở tỉnh Lào Cai năm 2016 là 44.509 triệu đồng và
năm 2020 sẽ là 101.737 triệu đồng, trong đó thu
từ thủy điện chiếm 89,06%, nước sạch 1,02%, sản
xuất công nghiệp 0,79%, thủy sản nước lạnh 0,48%
và du lịch 8,65%); góp phần thực hiện mục tiêu
BV&PTR đến năm 2020 đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn
tỉnh trên 56%.
Trong các kế hoạh của 3 tỉnh nêu trên đều xác định
các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu và
việc phân công trách nhiệm cho Quỹ BV&PTR tỉnh
cũng như các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, UBND các
cấp thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ
của từng đơn vị. Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh Kon
Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cho
các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh với sự hỗ
trợ của Dự án IPFES.
Từ kết quả xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm và
Lộ trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho 3
tỉnh mục tiêu, các Tư vấn Dự án IPFES đã phối hợp
với Quỹ BV&PTR Việt Nam và 3 tỉnh biên soạn “Sổ
tay xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR” nhằm hướng
dẫn việc xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR và lồng
ghép với kế hoạch BV&PTR ở cấp tỉnh.
Các nội dung chính của cuốn Sổ tay gồm: (1) Tổng
quan về chính sách chi trả DVMTR; (2) Hướng dẫn
xây dựng kế hoạch 5 năm thực hiện chính sách chi
trả DVMT; (3) Lộ trình thực hiện chính sách chi trả
DVMTR; (4) Kế hoạch chi trả DVMTR hàng năm và
lồng ghép vào kế hoạch BV&PTR của tỉnh. Ngoài
ra còn phần Phụ lục, bao gồm các quết định của
3 tỉnh dự án phê dyệt kế hoach 5 năm thực hiện
chính sách chi trả DVMTR 2016 – 2020 và Quyết
định của UBND tỉnh Lào Cai về Quy chế phối hợp
thực hiện chi trả DVMTR trên đạ bàn tỉnh. Đây là
tài liệu hướng dẫn cho các Quỹ BV&PTR tham khảo
để xây dựng Kế hoạch 5 năm và Lộ trình thực hiện
chính sách chi trả DVMTR cũng như Kế hoạch hàng
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Ở các Quỹ BV&PTR và các cơ quan cấp tỉnh
nói chung còn thiếu các cán bộ kỹ thuật có
chuyên môn để có thể độc lập tiến hành các nghiên
cứu nhằm khắc phục các khó khăn nảy sinh trong
quá trình thực thi chính sách chi trả DVMTR cũng
như xây dựng cơ chế chi trả cho một số DVMTR
tiềm năng khác đã được quy định trong NĐ 99 của
Chính phủ.

3

Để nghiên cứu và thực hiện thí điểm thành
công chính sách chi trả DVMTR đối với các
lĩnh vực tiềm năng, cần xây dựng được một cơ chế
chi trả có cơ sở khoa học chắc chắn, cơ sở pháp lý rõ
ràng và cơ sở thực tiễn phù hợp với địa phương;
ngoài ra, sự đồng thuận của các bên liên quan là
yếu tố mang tính quyết định đến tính khả thi và
hiệu quả của chính sách.

4

năm và lồng ghép kế hoạch chi trả DVMTR với kế
hoạch BV&PTR ở cấp tỉnh.
Hội nghị triển khai kế hoạch chi trả DMTR giai đoạn
2016-2020 do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức ngày
02/12/2016 với sự hỗ trợ của Dự án IPFES. Ảnh
Huỳnh Nhã.

Bài học kinh nghiệm
Việc triển khai chính sách chi trả DVMTR
theo Nghị định số 99 đã mang lại kết quả
tích cực, tạo nguồn lực tài chính bền vững cho
công tác quản lý BV&PTR, góp phần cải thiện đời
sống của người làm nghề rừng, đặc biệt là người
dân vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, việc thực
hiện chính sách ở các tỉnh hiện nay còn mang tính
bị động và phụ thuộc vào các hướng dẫn của trung
ương. Do đó, việc xây dựng kế hoạch trung và dài
hạn cũng như lộ trình thực hiện trên địa bàn tỉnh là
rất cần thiết và khả thi nhằm thực thi chính sách
chủ động và hiệu quả.

1

Tiềm năng chi trả DVMTR ở các tỉnh đều còn
rất lớn, việc nghiên cứu định giá giá trị và
xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong các lĩnh vực
mới như Du lịch, Thủy sản, sản xuất công nghiệp,..
để phát huy được các tiềm năng này và thực hiện
NĐ 99 là rất cần thiết. Để có thể nghiên cứu và thí
điểm các cơ chế mới này cần phải có sự chủ động
tham mưu của Quỹ BV&PTR tỉnh, sự quyết tâm và
chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự tham gia tích cực
của các sở, ban, ngành liên quan ở địa phương và
sự hỗ trợ về kỹ thuật, thủ tục hành chính và kinh
phí của Nhà nước trung ương và các Chương trình,
Dự án Hợp tác quốc tế.

2
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Dự án iPFES đã hỗ trợ rất tích cực cho Quỹ
BV&PTR tỉnh Lào Cai trong quá trình xây
dựng và triển khai thí điểm cơ chế chi trả DVMTR
đối với một số loại DVMTR mới. Tuy nhiên, do thời
gian thực hiện dự án còn ngắn nên dự án sẽ kết
thúc trước khi việc thí điểm được tổng kết và đánh
giá. Điều này sẽ gây ra những khó khăn nhất định
cho Lào Cai khi nguồn lực dành cho các hoạt động
này còn tương đối hạn chế.

5

Chế tài xử lý vi phạm trong thực thi chính
sách còn thiếu và chưa đủ mạnh dẫn đến
một số đơn vị trì hoãn ký kết hợp đồng và chưa
thực hiện nghĩa vụ gây ảnh hưởng đến tiến độ thực
hiện chính sách. Mặt khác, cần có chế độ thông tin
rõ ràng, minh bạch và kịp thời về thực hiện chính
sách, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ tham
gia giám sát, đánh giá kết quả BVR, chất lượng
cung ứng dịch vụ và việc thực hiện chính sách nói
chung.

6

Cần lồng ghép kế hoạch chi trả DVMTR với
kế hoạch BV&PTR của tỉnh và phối hợp các
nguồn lực của các chương trình, dự án khác trên
cùng địa bàn để chính sách chi trả DVMTR được
thực hiện một cách hiệu quả và góp phần thực
hiện các mục tiêu BV&PTR và phát triển KH-XH nói
chung của tỉnh.

7
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Xây Dựng

Cơ sở dữ liệu trực tuyến - WebGIS
trong chi trả dịch vụ môi trường rừng cho
tỉnh Kon Tum
TS. Nguyễn Thanh Hoàn | Tư vấn hệ thống thông tin địa lý Dự án iPFES, hoanrs@gmail.com

Trong hai ngày 20-21/10 năm 2016, Dự án
"Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng ở Việt Nam" (Dự án IPFES) đã
phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
Kon Tum tổ chức lớp tập huấn về thí điểm sử
dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến - WebGIS trong
công tác nghiệm thu chi trả dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR).

T

ham dự lớp tập huấn có 32 học viên là cán bộ
của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon
Tum, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, 10 hạt
kiểm lâm huyện và thành phố thuộc tỉnh Kon
Tum.
Trước đó, một lớp tập huấn tương tự đã được tổ
chức ở khách sạn Sofitel Hà Nội trong 4 ngày (2730/9/2016) để giới thiệu, tập huấn cho gần 50
khách mời và học viên từ các cơ quan, đơn vị thuộc
Tổng cục Lâm nghiệp, nhà tài trợ ADB, Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng Việt Nam, tư vấn dự án IPFES,
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dự án FORMIS II, dự án DPFES, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Kon Tum
và một số tổ chức quốc tế khác như GIZ, Winrock,
Pannature, v.v.
Từ trước đến nay, việc nghiệm thu chi trả DVMTR
được thực hiện theo Thông tư 20/2012/TTBNNPTNT do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành
ngày 7 tháng 5 năm 2012 về Hướng dẫn trình tự
thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ
môi trường rừng. Theo thông tư này, thông tin về lô
rừng cung ứng DVMTR sẽ được khai báo bởi hộ gia
đình, rồi tổng hợp theo các cấp từ Thôn => Xã =>
Huyện => Tỉnh. Thông tư này đã rất phù hợp ở giai
đoạn đầu, khi chính sách về chi trả DVMTR mới hình
thành, giúp xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) có
sự đồng thuận cao của người dân để chính sách về
chi trả DVMTR có thể đi vào cuộc sống. Tuy nhiên
hiện nay, dữ liệu về rừng thu thập theo hướng dẫn
này đang không thống nhất với dữ liệu cập nhật
diễn biến rừng hàng năm của kiểm lâm.
Hiện tại, dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn
quốc giai đoạn 2013 - 2016 đã cung cấp bộ dữ liệu
thống nhất, có độ chính xác cao nhất hiện nay, cho
một số tỉnh và sẽ có dữ liệu toàn quốc trong thời
gian tới. Cùng thời gian này, dự án "Phát triển Hệ
thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp – Pha
II" (FORMIS II) đã tiến hành xây dựng một hệ thống
phần mềm cập nhật diễn biến rừng dựa trên bản
đồ nền là kết quả của dự án Tổng điều tra kiểm kê
rừng toàn quốc. Hệ thống phần mềm này đã và
đang được FORMIS II tập huấn rộng rãi. Dữ liệu
diễn biến rừng được lưu trữ dưới dạng bản đồ và
được các hạt kiểm lâm cập nhật thường xuyên lên
hệ thống máy chủ của FORMIS II. Đây là nguồn dữ
liệu chính thống, cấu trúc dữ liệu thống nhất trên
toàn quốc. Dữ liệu này nên được sử dụng như một
nguồn số liệu duy nhất có tính pháp lý, thống nhất
trong toàn ngành lâm nghiệp, trong đó có chi trả
DVMTR.
Tháng 6/2015, dự án "Xây dựng CSDL về chi trả
DVMTR ở Việt Nam" (DPFES) đã hoàn thành một
CSDL trực tuyến phục vụ chi trả DVMTR. Trang web
CSDL của dự án này là một bước tiến lớn trong
ngành Lâm nghiệp, dữ liệu toàn quốc được quản
lý thống nhất, công khai trên mạng internet. Tuy
nhiên, kết quả kiểm kê rừng và cập nhật diễn biến
rừng chưa được sử dụng trong CSDL này. Dữ liệu
cập nhật hàng năm về rừng và chủ rừng đang được
thống kê từ địa phương lên theo Thông tư 20. Tức
là chỉ có bảng biểu thông kê, không có bản đồ kèm
theo và rất khó để thống nhất với dữ liệu cập nhật
diễn biến rừng trên FORMIS II do kiểm lâm quản
lý. Do vậy, ngành Lâm nghiệp sẽ có 2 bộ dữ liệu về
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rừng không thống nhất, tồn tại song song trên 2 hệ
thống trực tuyến là FORMIS II và DPFES.
Phần mềm chia sẻ CSDL GIS trực tuyến (gọi tắt là
WebGIS) là một trong những kết quả chính của Dự
án IPFES, được tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật
Bản thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB.
WebGIS này chạy trên máy chủ của FORMIS II, lấy
trực tiếp dữ liệu diễn biến rừng trên FORMIS II, kết
hợp với bản đồ lưu vực, để xây dựng bản đồ chi trả
DVMTR. Cấu trúc dữ liệu của bản đồ chi trả được lấy
theo thiết kế của dựa án DPFES. WebGIS được liên
kết thành một menu trong trang web của DPFES,
dùng chung tài khoản đăng nhập với DPFES và bổ
sung thông tin cho trang web của DPFES bao gồm:
Hỗ trợ hiển thị bản đồ chi trả, bản đồ lưu vực; Chức
năng tìm kiếm thông tin; Tự động tạo bảng dữ liệu
rừng và chủ rừng, ...
WebGIS này thực chất là một cầu nối giữa FORMIS
II và DPFES, đảm thống nhất, đồng bộ dữ liệu về
rừng giữa 2 nguồn CSDL trực tuyến quan trọng này
trong ngành Lâm nghiệp. WebGIS giúp Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng các tỉnh có thể xây dựng bản
đồ và dữ liệu chi trả DVMTR mà không cần những
phần mềm GIS chuyên dụng, đắt tiền như ArcGIS,
MapInfo.
Dự án IPFES triển khai trên 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế,
Lào Cai và Kon Tum. Cho đến hiện tại, trong 3 tỉnh
thí điểm, chỉ Kon Tum là có dữ liệu kiểm kê rừng và
dữ liệu diễn biến rừng trên máy chủ của FORMIS II.

Vì vậy, Kon Tum được chọn làm tỉnh thí điểm. CSDL
GIS trực tuyến về chi trả DVMTR cho tỉnh Kon Tum
đã hoàn thành, có thể xem thông tin trên trang
web: http://dvmtr.siteam.vn/ => Menu: Bản đồ IPFES.
Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng WebGIS, hai
khóa tập huấn cũng đã giới thiệu và đào tạo ứng
dụng máy tính bảng trong theo dõi giám sát rừng.
Máy tính bảng có thể được sử dụng thay cho: Thiết
bị dẫn đường; Máy vi tính để xem thông tin bản đồ
rừng; Máy ảnh GPS chụp ảnh hiện trường có tọa
độ kèm theo; Có thể vẽ tuyến khảo sát và mở trên
Google Earth; và đặc biệt có thể sử dụng offline
(không cần internet và sóng điện thoại). Ứng dụng
này được đánh giá là rất thiết thực trong công tác
theo dõi và giám sát rừng.
Sử dụng CSDL từ WebGIS trong nghiệm thu chi trả
DVMTR sẽ giúp giảm thời gian, công sức so với quy
trình nghiệm thu theo Thông tư 20, lại vừa đảm bảo
thống nhất với dữ liệu cập nhật diễn biến rừng trên
FORMIS II. Qua 2 khóa tập huấn về sử dụng WebGIS
có thể khẳng định, về mặt kỹ thuật và CSDL không
có nhiều vấn đề vước mắc. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý
để thực hiện nghiệm thu rừng theo phương pháp
mới này lại chưa được đảm bảo vì nó không theo
đúng quy trình nghiệm thu của Thông tư 20.
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Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi
trả dịch vụ môi trường rừng
TS. Triệu Văn Hùng | Phó cố vấn trưởng, Tư vấn xây dựng năng lực thể chế và chính sách Dự án iPFES,
trieuvanhungln@gmail.com

T

rong quá trình thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ở Việt Nam
đã gặp phải một số vướng mắc không chỉ về
kỹ thuật, chính sách mà còn liên quan tới các
vấn đề tài chính, kế toán, nhất là những bất cập khi
vận dụng chế độ kế toán và hạch toán kế toán đối
với việc huy động, quản lý và sử dụng tiền chi trả
DVMTR ở các Quỹ tỉnh, các chủ rừng là tổ chức và tổ
chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước
giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.
Để giải quyết khó khăn trên, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
“CDTA 8592 VIE: Tăng cường thực thi chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” (Dự án
IPFES) tài trợ bởi quỹ giảm nghèo Nhật Bản, ủy thác
qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phối
hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
(VNFF) xây dựng “Sổ tay quản lý tài chính - kế toán
chi trả dịch vụ môi trường rừng” (sau đây gọi tắt là
Sổ tay).
Sổ tay được biên soạn trên cơ sở các quy định hiện
hành của nhà nước có liên quan, như: Thông tư 80
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của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phương
pháp xác định tiền chi trả DVMTR; Thông tư 20 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ
tục nghiệm thu, thanh toán tiền chi trả DVMTR;
Thông tư 85 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển
rừng; Thông tư liên tịch 62 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT – Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý
sử dụng tiền chi trả DVMTR; ...
Để tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính
kế toán và các đối tượng có liên quan trong việc
triển khai chính sách chi trả DVMTR, Dự án IPFES đã
phối hợp với VNFF tổ chức Hội thảo tại Khách sạn
Deawoo ngày 29/9/2015 để góp ý cho Dự thảo sổ
tay. Tham gia Hội thảo có 74 đại biểu là những cán
bộ tài chính và kế toán đến từ 3 tỉnh dự án IPFES
là Lào Cai, Thừa Thiên Huế và Kon Tum và Quỹ
BV&PTR của 11 tỉnh khác có nguồn thu từ DVMTR
trên 30 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, bản Dự thảo cuối
cùng còn được VNFF gửi xin ý kiến bằng văn bản
của tất cả các Quỹ BV&PTR trong cả nước.
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Kết quả chủ yếu

Bài học kinh nghiệm

Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi
trường rừng được ban hành chính thức tại Quyết
định số 5307/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/12/2015 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT với Lời giới thiệu của Thứ
trưởng Hà Công Tuấn.

Sự thiếu thống nhất và kém rõ ràng trong
các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính
và kế toán là một trong các nguyên nhân ảnh
hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện chính
sách chi trả DVMTR, đặc biệt đây là vấn đề mới nên
ảnh hưởng càng lớn; kết quả xây dựng và ban hành
chính thức Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi trả
dịch vụ môi trường rừng để áp dụng trong cả nước
đã góp phần thiết thực giải quyết vấn đề này, tạo
thuận lợi đáng kể cho cán bộ thực thi chính sách,
nhất là ở các Quỹ tỉnh.

Sổ tay gồm 3 nội dung chính: (1) Tổng quan về
chính sách chi trả DVMTR, (2) Những vấn đề về tài
chính trong thực thi chính sách chi trả DVMTR, (3)
Hướng dẫn hạch toán kế toán trong chi trả DVMTR.
Sổ tay là một công cụ thiết thực, giúp các cán bộ
tài chính, kế toán các cấp hiểu rõ hơn về cơ chế tài
chính, tổ chức hạch toán kế toán, phản ánh một
cách có hệ thống, chính xác, đầy đủ và kịp thời tình
hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền chi
trả DVMTR. Đây cũng là tài liệu bổ ích cho cán bộ
quản lý các cấp và các chủ rừng trong việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR; góp phần quản lý
tài chính một cách hiệu quả, công khai và minh
bạch.
Dự án IPFES đã phối hợp với VNFF tổ chức lớp tập
huấn về sử dụng Sổ tay tại Khách sạn Hilton Hà Nội
ngày 14/4/2016 với sự tham gia của 80 đại biểu là
cán bộ kế toán của 40 Quỹ BV&PTR trong cả nước
và một số đại diện của các cơ quan liên quan. Lớp
tập huấn và cuốn Sổ tay đã được các đại biểu đánh
giá cao.

1

Tổ chức tập huấn áp dụng Sổ tay do những
người biên soạn trực tiếp hướng dẫn kết
hợp với phương pháp cùng tham gia của học viên
qua trao đổi, thảo luận và xử lý các tình huống thực
tế do các đại biểu từ các tỉnh trong cả nước nêu ra
đã giúp cho học viên hiểu sâu hơn và có thể vận
dụng tốt hơn trong công việc say này.

2

Qua xây dựng Sổ tay và thảo luận chia sẻ
kinh nghiệm trong tập huấn cho thấy một
số hạn chế, tồn tại trong các văn bản hiện hành khi
thực thi chính sách trong thực tế như: Nghị định 05
về tổ chức và hoạt động của Qũy BV&PTR, Nghị
định 99 về đơn giá chi trả, hay vấn đề quản lý và sử
dụng tiền chi trả DVMTR gắn với công tác BVR và
phát triển sinh kế ở thôn bản,..Những vấn đề này
đã được Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp và
VNFF nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi, trong đó có
một phần hỗ trợ của Dự án IPFES để xây dựng “Sổ
tay quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR gắn với
công tác BVR và phát triển sinh kế ở thôn bản”.

3

Tập huấn về công tác tài chính và kế toán là
rất cần thiết, nhất là với chính sách mới như
chi trả DVMTR, kể cả việc quản lý và sử dụng tiền
chi trả DVMTR ở thôn bản; VNFF cần quan tâm tổ
chức thường xuyên các hoạt động này để giới thiệu
các văn bản mới, các cơ chế mới hay các hướng dẫn
nghiệp vụ mới.

4

Việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng
hiện nay ở một số tỉnh vẫn còn chậm, Quỹ
tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và các thủ
tục để sớm nhận được tiền. Mặt khác, Quỹ tỉnh
cũng cần tổ chức tập huấn cho các cộng đồng
quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR gắn với công
tác BVR và phát triển sinh kế ở thôn bản một cách
hiệu quả.

5
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Quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR
gắn với phát triển sinh kế và bình đẳng
giới ở thôn bản
Ông Nguyễn Anh Dũng/ Tư vấn quản lý tài chính và kế toán Dự án iPFES, dung.ng.anh@gmail.com

Tóm tắt hoạt động:
Qua hơn 5 năm thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đến nay
đã có 41 tỉnh thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển
rừng. Tiền chi trả DVMTR đã có những tác động tích
cực đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, và phát
triển sinh kế hộ gia đình.

1

Tuy nhiên hình thức hoàn trả tiền cho cá
nhân các hộ gia đình/nhóm hộ gia đình vẫn
còn nhiều thủ tục tài chính về chứng từ, chưa phát
huy động lực, nhận thức cao và sự tham gia cao của
cộng đồng trong quá trình quản lý và sử dụng tiền
DVMTR

2

28

Tư vấn Dự án IPFES hỗ trợ xây dựng cơ chế
hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR
tại cộng đồng bao gồm i) Quy chế mẫu về quản lý
và sử dụng tiền DVMTR của thôn; ii) Sổ quản lý tiền
DVMTR của thôn; iii) Sổ tay hướng dẫn quản lý và
sử dụng tiền DVMTR lồng ghép giới và phát triển
sinh kế tại thôn.

3

Tiến trình thực hiện: 1.Nghiên cứu tiếp
nhận, quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại
cộng đồng
2.Hội thảo góp ý Bộ tài liệu hướng
dẫn 3.Tập huấn thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế
và KonTum
4.Hỗ trợ và giám sát cộng đồng
quản lý và sử dụng tiền DVMTR năm 2016 5.Quỹ
BV&PTR tỉnh Thừa Thiên Huế và KonTum tổ chức
tập huấn cho cộng đồng.

4
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Cộng đồng đã có những thay đổi nhận thức
về giới, cụ thể: i) Bổ sung thành phần nữ
tham gia vào Ban quản lý của thôn; ii) Quy định tỷ
lệ tối thiểu tham gia của nữ trong lập kế hoạch sử
dụng tiền DVMTR; iii) Khuyến khích sự tham gia
của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo trong lập kế
hoạch, quản lý và sử dụng tiền DVMTR.

4

Tại 10 thôn của xã Hồng Thái và Phong Mỹ,
tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi nhận được hơn
300 triệu tiền tạm ứng năm 2016 đã trả tiền công
tuần tra bảo vệ rừng theo bảng chấm công, mua
một số trang thiết bị bảo hộ cho tổ tuần tra, thực
hiện các hoạt động chung của thôn và trích 73 triệu
(tương ứng 25% số tiền tạm ứng) thành lập quỹ
cho vay quay vòng phát triển sinh kế. Các hộ vay
vốn với mức trung bình 2 triệu đồng/hộ, thời gian
vay 12 tháng với lãi suất từ 0,5% đến 1%/tháng.

5

Các thực hành tốt và tốt nhất:
Khóa tập huấn về quản lý và sử dụng tiền
DVMTR đã được thực hiện tại 4 xã của tỉnh
Thừa Thiên Huế và KonTum với các nội dung: i) Quy
định của Chính phủ và các vấn đề quản lý và sử
dụng tiền DVMTR của cộng đồng hiện nay; ii) Xây
dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền DVMTR của
cộng đồng; iii) Lập kế hoạch sử dụng tiền DVMTR
hàng năm; iv) Ghi chép sổ sách quản lý tiền DVMTR
của thôn bản; v) Sử dụng tiền DVMTR đầu tư phát
triển sinh kế; vi) Bình đẳng giới trong quản lý và sử
dụng tiền DVMTR.

1

Tại các xã thực hiện thí điểm, quy chế quản
lý và sử dụng tiền DVMTR và Ban quản lý
tiền DVMTR của thôn đã được thống nhất trong các
cuộc họp cộng đồng. Có 3 nhóm hoạt động sử
dụng tiền đã được cộng đồng lựa chọn gồm: i) Bảo
vệ và phát triển rừng; ii) Các hoạt động chung của
thôn; iii) Lập quỹ cho vay quay vòng trong thôn/
nhóm. UBND xã đã ra Quyết định ban hành Quy
chế quản lý và sử dụng tiền DVMTR, và Quyết định
thành lập Ban quản lý tiền DVMTR tại thôn bản.

2

14 cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh Kon Tum và
Thừa Thiên Huế đã nâng cao năng lực sau
khi tham gia khóa tập huấn TOT, thực hành đứng
lớp tập huấn cho cộng đồng với sự hỗ trợ của tư
vấn. Theo kế hoạch năm 2017, tỉnh KonTum thực
hiện 30 khóa tập huấn cho cộng đồng, tỉnh Thừa
Thiên Huế thực hiện tập huấn cho tất cả các cộng
đồng về quản lý và sử dụng tiền DVMTR.

6

Bài học kinh nghiệm:
Mô hình quản lý và sử dụng tiền DVMTR
cộng đồng rất phù hợp với năng lực của
cộng đồng, thực tế tại địa phương, phù hợp với
định hướng quản lý rừng cộng đồng. Với phương
thức quản lý này đã góp phần nâng cao hiệu quả và
bền vững về sự tham gia của cộng đồng trong
quản lý và bảo vệ rừng, nâng cao năng lực, tác
động phát triển sinh kế cho cộng đồng và công
khai minh bạch tiền DVMTR. Đồng thời, mô hình
quản lý tiền DVMTR cộng đồng nhằm giảm thiểu

1

Một số hoạt động cộng đồng đã triển khai
sau tập huấn: i)Thành lập Ban quản lý tiền
DVMTR của thôn bản; ii) Mở tài khoản tại ngân
hàng nông nghiệp để tiếp nhận và quản lý tiền; iii)
Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng và chi trả tiền công; iv)
Hình thành quỹ cho vay phát triển sinh kế từ tiền
DVMTR; v) Họp cộng đồng lập kế hoạch và báo cáo
kết quả sử dụng tiền DVMTR. Nhờ vậy, việc quản lý
và sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng đã công
khai minh bạch và hiệu quả hơn trong công tác bảo
vệ, phát triển rừng và phát triển sinh kế.

3
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các thủ tục hành chính, minh bạch và thúc đẩy
nhanh việc tiếp nhận tiền, giúp cộng đồng tiếp cận
với các dịch vụ tín dụng của ngân hàng.
Bộ tài liệu hướng dẫn cần được biên soạn
phù hợp với năng lực của cộng đồng, bao
gồm đầy đủ các hướng dẫn về quy trình, thủ tục và
sổ sách chứng từ quản lý. Các khóa tập huấn được
tổ chức theo phương pháp có sự tham gia có hỗ trợ
làm mẫu họp thôn xây dựng Quy chế và hoàn thiện
sổ sách quản lý tài chính. Các mô hình quản lý và sử
dụng tiền DVMTR cộng đồng thành công cần được
truyền thông trong quá trình thực hiện.

2

Chuyển giao mô hình tiếp nhận, quản lý và
sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng cho
Quỹ BV&PTR tỉnh với các hoạt động: 1.Hỗ trợ thực
hiện thí điểm tại 2 xã
2.Theo dõi, đánh giá và
hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn cho cộng đồng
3.Tập huấn TOT cho cán bộ có liên quan của Quỹ
4.Biên soạn và chuyển giao bộ công cụ tập huấn
cho cán bộ Quỹ
5.Hỗ trợ cán bộ Quỹ thực hiện
tập huấn điểm tại cộng đồng 6.Rút kinh nghiệm
và lập kế hoạch tập huấn cho cộng đồng các năm
tiếp theo.

5

Các hỗ trợ sau tập huấn là quan trọng, các
hỗ trợ bao gồm i) Hướng dẫn lựa chọn mô
hình sinh kế và quản lý thực hiện; ii) Tăng cường
bình đẳng giới trong quản lý và sử dụng tiền
DVMTR; iii) Hỗ trợ hoàn thiện Sổ quản lý tiền
DVMTR của thôn.

3

Cần có sự ủng hộ cao của Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng tỉnh thông qua i) Khuyến
khích hình thức quản lý và bảo vệ rừng cộng đồng;
ii) Thực hiện tạm ứng/thanh toán tiền cho cộng
đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng; iii)
Tạm ứng/thanh toán ngay sau khi tập huấn về mô
hình cho cộng đồng; iv) Nhân rộng mô hình thông
qua tập huấn và truyền thông cho cộng đồng; v)
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và
các đơn vị kiểm lâm trong quá trình thực hiện

4
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HOẠT ĐỘNG

12

Đánh giá Tác động Giới và
Kế hoạch Hành động Giới trong
thực hiện chi trả DVMTR
Bà Huỳnh Thị Minh Phương | Tư vấn phát triển cộng đồng
và giới Dự án iPFES, huynhphuong32003@gmail.com

3. Giới, nhận thức, và nâng cao năng lực

ĐẠI CƯƠNG HOẠT ĐỘNG

I

Cách tiếp cận thông tin và yếu tố tác động khả năng
tiếp cận thông tin theo giới.

Đánh giá tác động giới:

Thực hiện ở 3 tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, và
Lào Cai nhằm tìm hiểu tầm quan trọng và tác động kinh
tế xã hội của chính sách chi trả DVMTR đối với nam và nữ
giới cùng các vấn đề cần cải thiện để nâng cao nhận thức
giới và hành động nhạy cảm giới trong việc thực hiện
chính sách. Báo cáo đánh giá tác động Giới1 bao gồm mô
tả và đánh giá các vấn đề dưới góc độ phân tích giới liên
quan đến:

Nhận thức của nam và nữ giới về chính sách chi trả
DVMTR.

1. Công tác hỗ trợ thực hiện chi trả DVMTR

Phân tích ưu tiên lồng ghép giới do các nhóm đối
tượng khác nhau đề xuất.

Vai trò của các tổ chức liên quan trong việc cung cấp
thông tin về chính sách và thực hiện chính sách;
Vấn đề lồng ghép giới trong việc thực hiện chính
sách;
Hợp tác và nâng cao năng lực lãnh đạo trong việc
thực hiện chi trả DVMTR.
2. Giới trong hoạt động kinh tế xã hội
Vấn đề xã hội và Giới (Đặc điểm về nhân khẩu học và
điều kiện sống của hộ gia đình như nhóm tuổi, dân
tộc, hôn nhân, nghề nghiệp, trình độ giáo dục, chăm
sóc y tế, tài sản sinh hoạt, đặc điểm nhà ở, điều kiện
vệ sinh, điều kiện thắp sáng và nguồn nước, chất đốt
sử dụng trong hộ gia đình).
Giới và hoạt động tạo thu nhập, quản lý thu nhập, và
phân công lao động.

Vai trò, năng lực, và mức độ tham gia của nam và nữ
giới trong hoạt động cộng đồng, tập huấn, thảo luận
góp ý điều chỉnh chính sách.
Tác động tích cực và hạn chế của việc thực hiện chi trả
DVMTR.

4. Bình luận và đề xuất
Vấn đề về sinh kế bền vững, nhận thức chính sách chi
trả DVMTR, và lồng ghép giới.

II

Kế hoạch hành động giới:

Trọng tâm của kế hoạch là vận động công bằng
giới và vận động trao quyền cho phụ nữ trong việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR2. Nội dung gồm:
1. Cơ sở thuyết minh
Khung pháp lý về bình đẳng giới trên bình diện Quốc
tế, Việt Nam, và ADB.
Sự cần thiết và ý nghĩa của Kế hoạch hành động Giới.

1. Tham khảo chi tiết “Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng vấn đề Giới”.
2. Tham khảo chi tiết “Kế hoạch hành động Giới”.
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2. Lĩnh vực chính của Kế hoạch hành động Giới
Chiến lược vận động bình đẳng Giới (Chính sách, chỉ
đạo, môi trường tạo điều kiện, lồng ghép giới trong từng
giai đoạn).
Kế hoạch hành động và kết quả mong đợi.

LỢI ÍCH TỪ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR
100% đại diện hộ gia đình có sinh kế dựa vào rừng
công nhận tầm quan trọng của rừng sản xuất đối với
đời sống hộ gia đình. Theo họ, rừng vừa cung cấp nước, gỗ,
củi, thịt, rau củ quả vửa chuyển thành tiền, nhà cửa, sức
khỏe, kiến thức, vị thế xã hội.

1

Nhìn về mặt kinh tế, chương trình chi trả DVMTR tác
động không đáng kể đối với các hộ gia đình có diện
tích đất rừng nhận khoán tương đối ít hay hộ gia đình có
diện tích rừng nhận khoán nằm ngoài lưu vực sử dụng của
các nhà máy thủy điện. Mặc dù vậy, theo đánh giá của hầu
hết đối tượng tham gia khảo sát, cho dẫu họ không để riêng
tiền nhận được từ cung cấp DVMTR như một nguồn thu
nhập tách biệt, số tiền này đã góp vào thu nhập hộ gia đình
và giúp nâng cao mức sống của các thành viên trong hộ.

2

Nhiều đại diện hộ gia đình ở Kon Tum sử dụng tiền
nhận được từ cung cấp DVMTR mua nhu yếu phẩm,
con giống, hạt giống, quần áo, thức ăn, đầu tư giáo dục cho
con, trả chi phi khám chữa bệnh và trả phí điện sử dụng. Ở
Thừa Thiên Huế và Lào Cai, những hộ gia đình nhận nhiều
tiền hơn chia sẻ lợi ích của món tiền này trong việc sửa chữa
hay xây dựng nhà mới, mua xe máy, đầu tư vào vườn cây cao
su, vườn tràm, vườn quế hay trang bị đồ đạc trong nhà.

3

Người dân thôn Phước Thọ (Phong Mỹ, Thừa Thiên
Huế) đã thảo luận về việc sử dụng tiền nhận được từ
cung ứng DVMTR của cộng đồng vào việc mua sắm một
chiếc thuyền tạo thuận lợi cho cả nam và nữ giới đi lại tuần
tra rừng và tận thu sản phẩm phụ từ rừng. Một sân chơi thể
thao đã được xây dựng ở thôn Bản Lùng (Nậm Đét, Lào Cai),
nơi nam giới chơi môn bóng đá và nữ giới tham gia trò chơi
dân gian trong các dịp lễ hội.

4

BÀI HỌC, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP
Nghèo đa chiều là một thực tế phổ biến ở các xã đối
tượng khảo sát của 3 tỉnh. Kết quả kiểm định hồi quy
tương quan cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa biến đối
tượng có trình độ học vấn thấp (mù chữ, trình độ tiểu học)
với biến phụ nữ, dân tộc ít người (Xơ Đăng, Pa kôh, Ráy, Dao,
Hmong), nghèo đa chiều, thu nhập thấp, thiếu tiếp cận
thông tin, thiếu năng lực tham gia và quyết định trong quá
trình điều chỉnh chính sách.

1

Có sự tương quan giữa các biến tiếp cận giao thông
thuận tiện, tiếp cận điện lưới quốc gia, hộ gia đình có
nhiều tài sản, hộ có nhiều lựa chọn hơn về sinh kế, phụ nữ có
trình độ giáo dục tương đối khá, và ưu tiên sức khỏe sinh sản
(chủ yếu ở xã Phong Mỹ, Thừa Thiên Huế).

2

Vai trò giới trong hộ gia đình phản ánh sự phân công
lao động mang tính truyền thống và một quan hệ
giới mất cân bằng vốn hình thành từ cấu trúc xã hội và kinh
tế.

3

Nghị định 99 của chính phủ, Nghị định tạo nền tảng
cho việc thực hiện chi trả DVMTR, chưa đề cập đến
việc đưa vấn đề giới vào lĩnh vực liên quan mật thiết với
công tác bảo vệ và phát triển rừng. Việc thiếu cơ chế lồng
ghép giới đã dẫn đến việc thiếu kế hoạch nhạy cảm giới
trong hoạt động của các cơ quan liên quan. Cán bộ chuyên
trách về quản lý rừng ở địa phương còn thiếu kỹ năng phân
tích giới.

4

Dù có rất ít khả năng lựa chọn, hộ gia đình nghèo nào
cũng phải lựa chọn một khả năng để giảm tổn
thương. Người dân sẽ thiên về mặt bảo quản rừng hơn là
khai thác rừng nếu như mức sống của họ đã được cải thiện.
Do đó hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần chú trọng đến chương
trình tập huấn giúp người dân phân tích không chỉ khả năng
tiềm tàng và tài sản sẵn có của cả nam và nữ mà còn những
rủi ro khi họ chọn sai giải pháp về sinh kế.

5

Vai trò giới trong hộ gia đình phản ánh sự phân công
lao động mang tính truyền thống và một quan hệ
giới mất cân bằng vốn hình thành từ cấu trúc xã hội và kinh
tế. Công việc tái sản xuất giam hãm phụ nữ trong nhà,
không cho họ nhiều cơ hội bộc lộ bản thân và vươn ra xã hội
để có thể tham gia các hoạt động giúp nâng cao nhận thức,
nâng cao năng lực, và phát triển kỹ năng quản lý hay lãnh
đạo.

6

Việc thực hiện chi trả DVMTR sẽ có tác động đến nam
và nữ giới như nhau nếu như có một cơ chế làm cho
cả hai giới, đặc biệt cho phụ nữ, có niềm tin, có nhận thức về
giới, có kỹ năng quản lý tài nguyên thiên nhiên, và có năng
lực đánh giá quá trình chi trả DVMTR. Phát triển một kế
hoạch hành động giới hay kế hoạch ưu tiên nâng cao năng
lực phụ nữ trong hoạt động quản lý và hưởng lợi ích từ rừng
là vô cùng bức thiết.

7
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Nhu cầu đào tạo

và hoạt động tập huấn nâng cao
năng lực của Dự án IPFES

TS. Triệu Văn Hùng | Phó cố vấn trưởng, Tư vấn xây dựng năng lực thể chế và chính sách Dự án iPFES,
trieuvanhungln@gmail.com

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 được thực hiện từ
tháng 9/2014 đến tháng12/2016. Sau khi khởi
động dự án, nhóm Tư vấn đã thực hiện một
cuộc điều tra vào tháng 12/2014 để đánh giá
thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo tăng
cường năng lực thực thi chính sách chi trả
DVMTR ở 3 tỉnh dự án và một số đơn vị thuộc
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng
số phiếu đã thu thập là 285, trong đó ở tỉnh
Lào Cai là 106, Thừa Thiên Huế 82, Kon Tum 75
và Bộ Nông nghiệp và PTNT 22 phiếu.

K

ết quả điều tra cho thấy, trên 70% số người
được hỏi cho rằng cần được đào tạo thêm để
có thể thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR.
Về phương pháp, đào tạo lý thuyết kết hợp với
thực hành được 77,5% số người được hỏi cho là
phù hợp và hiệu quả.
Từ kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, một bản kế
hoạch đào tạo được xây dựng, trong đó xác định cụ
thể mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp
đào tạo. Các nội dung ưu tiên bao gồm: Quản lý
tài chính và kế toán; Sinh kế, phát triển cộng đồng
và vấn đề giới; Cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR và GIS;
Truyền thông và quản lý tri thức.
Trong 2 năm 2015 - 2016, dự án IPFES đã phối hợp
với VNFF và quỹ BV&PTR 3 tỉnh dự án tổ chức 18
lớp tập huấn cho 874 lượt người, bao gồm: 9 lớp
về quản lý sử dụng tiền DVMTR ở thôn bản gắn với
phát triển sinh kế và giới cho 418 lượt người, trong
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đó có 25 Tiểu giáo viên; 4 lớp về truyền thông và
quản lý tri thức với 154 lượt người; 2 lớp về WebGIS
với 112 lượt người, trong đó có 50 Tiểu giáo viên;
1 lớp về Sổ tay Tài chính – Kế toán 83 người; 2 lớp
về CSDL DPFES với 107 lượt người. Ngoài ra, dự án
còn tổ chức 13 cuộc Hội thảo, Hội nghị với 874 lượt
người tham gia, góp phần đáng kể vào việc nâng
cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR cho các
bên liên quan ở 3 tỉnh dự án.
Các hoạt động đào tạo, tập huấn của Dự án rất
phong phú về nội dung và đa dạng, linh hoạt về
hình thức và phương pháp, bám sát nhu cầu thực
tế của các tỉnh và thực hiện đầy đủ các nội dung
theo kế hoạch và yêu cầu đề ra trong Khung giám
sát & Đánh giá của Dự án (DMF).
Trong các khóa tập huấn, các học viên đều được
nhận xét về lớp học; kết quả cho thấy hầu hết các
khóa được đánh giá tốt về các chỉ tiêu như: kiến
thức cung cấp trong khóa học, kỹ năng thực hành,
công cụ sử dụng trong khóa học, chất lượng tài
liệu, thời lượng khóa học, ....
Tháng 10/2016, nhóm Tư vấn đã tiến hành một
cuộc điều tra nhằm đánh giá năng lực của các bên
liên quan và kết quả của các hoạt động đào tạo, tập
huấn nâng cao năng lực đã thực hiện trong phạm
vi dự án iPFES. Tổng số phiếu đã thu thập được là
340, trong đó Lào Cai 101 phiếu, TT Huế 112 phiếu,
Kon Tum 11 phiếu, và VNFF 6 phiếu, phân theo
nhóm đối tượng gồm: cơ quan quản lý và thực hiện
chính sách 114 phiếu, người cung ứng dịch vụ 162
và người sử dụng dịch vụ 64 phiếu.
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Kết quả đánh giá cuối dự án cho thấy, các hoạt
động đào tạo, tập huấn của dự án IPFES đã góp
phần đáng kể nâng cao năng lực thực thi chính
sách DVMTR cho các đối tượng liên quan, nhất là
những cán bộ thực thi chính sách ở các Quỹ tỉnh và
các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng
ở 3 tỉnh dự án.
Từ các kết quả trên, có thể rút ra một số bài học
kinh nghiệm như sau:
Chi trả DVMTR là chính sách mới, nhận thức
và sự quan tâm của các bên liên quan còn
rất khác nhau giữa các cấp và các tỉnh dự án, do đó
việc tuyên truyền, phổ biến chính sách và đào tạo,
tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách là
rất cần thiết để tăng cường thực hiện chính sách
một cách hiệu quả, nhất là ở cấp tỉnh.

1

Các khóa tập huấn về quản lý, sử dụng tiền
DVMTR ở thôn bản gắn với phát triển sinh
kế và vấn đề giới có tác dụng rất thiết thực nâng
cao năng lực của cộng đồng là các chủ rừng, nhất là
đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao
hiệu quả BVR và sử dụng tiền DVMTR, tăng tính
công khai minh bạch và sự tham gia của chủ rừng
trong quản lý tiền DVMTR, trong đó tác động đến
các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng
rõ rệt hơn và hiệu quả hơn so với nhóm chủ rừng là
tổ chức; các chỉ số về giới được quan tâm hơn và
lồng ghép vào kế hoạch thực hiện chính sách.

2
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Công tác tập huấn về truyền thông, bao
gồm cả kiến thức, kỹ năng truyền thông cơ
bản và truyền thông nâng cao với nhiều hình thức
khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng có ý
nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức và
trách nhiệm thực thi chính sách. Kết quả của dự án
IPFES về xây dựng kế hoạch, tài liệu và tổ chức tập
huấn về truyền thông đã giúp cải thiện đáng kể
công tác truyền thông ở 3 tỉnh dự án; những kinh
nghiệm này cần được mở rộng, nhất là tuyên
truyền bằng tiếng các dân tộc thiểu số với nhiều
hình thức. Ngược lại, việc tuyên truyền cho những
người sử dụng DVMTR chưa được quan tâm đúng
mức, nhất là trong các lĩnh vực mới như thủy sản,
du lịch,.. nên nhận thức của các đối tượng này về
chính sách cũng như trách nhiệm của họ trong việc
thực hiện chính sách còn rất hạn chế, đây cũng là
một nguyên nhân của việc chây ỳ nộp tiền DVMTR.

3

Dự án IPFES đã xây dựng được Cơ sở dữ liệu
WebGIS tích hợp với hệ thống FORMIS và
DPFES, hoàn thành Sổ tay hướng dẫn và tổ chức
tập huấn cho các tỉnh dự án. Đây là một công cụ
mới, cần được hỗ trợ để áp dụng thí điểm ở Kon
Tum và một số tỉnh khác để hoàn thiện và thể chế
hóa. Việc áp dụng hệ thống này có nhiều triển
vọng giúp cho công tác chi trả DVMTR được thực
hiện một cách thống nhất, hiệu quả và minh bạch,
nhất là việc nghiệm thu, giám sát và đánh giá.

4

Một số nội dung mới được hoàn thành
trong khuôn khổ của dự án IPFES như Sổ
tay quản lý sử dụng tiền DVMTR thôn bản, Sổ tay
hướng dẫn lập kế hoạch, Lộ trình thực hiện và lồng
ghép chi trả DVMTR vào kế hoạch BV&PTR cấp
tỉnh. Các kết quả này cần được hoàn thiện, thể chế
hóa và tập huấn để áp dụng rộng rãi vì nhu cầu
của các tỉnh là rất lớn. Đây cũng là những hoạt
động quan trọng để tăng cường thực
hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR.

5

Một số cơ chế mới đang được thí
điểm ở cấp tỉnh (cá nước lạnh, du
lịch và nước công nghiệp ở Lào Cai); các
hoạt động này cần được tiếp tục theo
dõi, giám sát và hỗ trợ đánh giá, tổng kết
rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện
và áp dụng chính thức và mở rộng cho
các tỉnh có điều kiện tương tự. VNFF và
các Quỹ tỉnh cần tạo điều kiện và hỗ trợ
các hoạt động này.

6

Để nghiên cứu định giá và xây
dựng cơ chế chi trả DVMTR trong
các lĩnh vực mới có tiềm năng, tự các
tỉnh không thể độc lập thực hiện mà cần
có sự hỗ trợ của Trung ương hoặc các
chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Để
thực thi chính sách hiệu quả, nhất là xây
dựng các cơ chế mới, cần có sự tham gia
của nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là ý chí
và quyết tâm của người lãnh đạo, luôn
sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh
và cầu thị, tiếp thu các đóng góp, tạo sự
đồng thuận của các bên liên quan mới
có thể thành công.

7
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Hỗ trợ nâng cấp

TRANG WEB CỦA VNFF

Ông Phạm Văn Trung | Cán bộ kỹ thuật D ự án iPFES, trungphv@gmail.com

M

ột trong những hoạt động hỗ trợ rất hiệu quả của Dự án“Tăng cường thực thi chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” (iPFES) cho hoạt động truyền thông về thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) đó
là nâng cấp, duy trì và vận hành hệ thống Website củaVNFF.

Đến nay, hệ thống Website của VNFF đang hoạt động ổn định, giúp cho VNFF và các bên liên quan giới
thiệu, đăng tải, công bố thông tin và truyền thông một cách hiệu quả và an toàn.Đồng thời từng bước
tạo lập được bộ cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực liên quan của VNFF.
Bình quân mỗi ngày có trên 3.000 lượt truy cấp vào trang web . Hệ thống Website đã cơ bản đáp ứng
các yêu cầu như: (i) Giao diện hệ thống hoàn toàn mới, hiện đại; (ii) Đầy đủ các phân hệ, chức năng;
(iii) Có bảo mật tốt; (iv) Tốc độ truy cập nhanh; (v) Dữ liệu được cập nhật nhanh từ nhiều nguồn khác
nhau; (vi) Được duy trì và vận hành ổn định; (vii) Quản trị hệ thống thuận tiện.Việc xây dựng Website
VNFF cũng đảm bảo: (i) Website VNFF được xây dựng trên nền công nghệ Hệ quản trị nội dung (CMS)
với công nghệ hiện đại nhất hiện nay của Microsoft. Hệ thống được xây dựng theo hướng mở, người
quản trị có thể tùy biến; (ii) Công nghệ xây dựng Website: Hệ điều hành máy chủ cho hệ thống Website
VNFF là Windows Server 2012; Công cụ sử dụng để xây dựng hệ thống Website là Microsoft.NET; và Hệ
quản trị Cơ sở dữ liệu cho hệ thống Website là MS SQL Server.

*Từ đầu tháng
11/2015
đến ngày
28/11/2016 có

Đơn vị tư vấn xây dựng trang Website đã trực tiếp hướng dẫn vận hành cho cán bộ của VNFF đồng thời
đã hoàn thiện và bàn giao tài liệu “Hướng dẫn quản trị Website”, Dự án IPFES hỗ trợ kinh phí vận hành
Website đến hết tháng 12/2016. Hoạt động hỗ trợ này của Dự án iPFES, đã và đang góp phần tích cực
cho thực thi chính sách chi trả DVMTR.Để đảm bảo hệ thống Website VNFF tiếp tục được phát huy hiệu
quả, VNFF sẽ tiếp tục quản lý, duy trì, cập nhật các thông tin để chia sẻ tới các cơ quan, đơn vị, đối tác
có liên quan tới thực thi chính sách chi trả DVMTR.

lượt truy cập.

Có thể tham khảo thêm tại địa chỉ http://vnff.vn/

1.538.616
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Giới thiệu

PHIM TÀI LIỆU

VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Ông Nguyễn Việt Hùng | Tư vấn truyền thông và quản lý tri thức dự án iPFES, trieuphumedia@gmail.com

Ngay từ khi dự án tăng cường thực thi chi trả dịch vụ môi trường rừng (iPFES)
được triển khai các vấn đề về tăng cường năng lực về quản lý phát triển rừng,
sinh kế, giám sát, tài chính và đặc biệt là truyền thông về bảo vệ phát triển
rừng, phát triển sinh kế, cân bằng giới và đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học
đều được dự án luôn lồng ghép vào các khóa tập huấn.

N

ỗ lực tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng luôn hướng tới một môi trường
xanh bền vững cho Việt Nam, chính vì lý do đó Ngân hàng Phát triển Châu Á đã tài trợ thực hiện một bộ
phim tài liệu ngắn 16 phút. Bộ phim nêu lên những đóng góp của một số dự án trong những nỗ lực bảo
tồn đa dạng sinh học.

Bộ phim được Đài truyền hình Việt Nam VTV2 quay tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Bình Phước nơi có dự
án Bảo tồn hành lang đa dạng sinh học tiểu vùng Me Kong giai đoạn 2 (BCC), dự án tăng cường thực thi chi
trả DVMTR (iPFES) do Quỹ giảm nghèo Nhật Bản hỗ trợ thông qua ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)và một
số dự án phát triển khác
Trong phim có ghi lại những hình ảnh về hoạt động của các dự án góp phần hồi phục rừng, giảm phát thải,
phát triển trồng cây bản địa, phát triển sinh kế, du lịch nhằm giảm áp lực lên nguồn tài nguyên rừng. Một loạt
phần phỏng vấn người dân và cán bộ ở cơ
sở nói về hiệu quả dự án cũng như ý nghĩa
của rừng với đời sống thực tiễn của người
dân. Ở cấp vĩ mô, các nhà hoạch định chính
sách cũng đối chiếu những quyết pháp
chiến lược với thực tiễn đóng góp của kết
quả Nghị định 99 với đời sống người dân
sống nhờ rừng, đặc biệt là phần phỏng
vấn Phó Tổng Cục trưởng – Tổng Cục Lâm
Nghiệp Ông Nguyễn Bá Ngãi và Ngài Eric
SIDGWICK - Giám đốc Quốc giaCơ quan đại
diện thường trú của ADB tại Việt Nam.
Những hình ảnh đẹp về các loài cây con
trong những khu rừng ở Việt Nam, các góc
quay từ flycam cũng như cảnh cận đẹp mắt
kết hợp với âm thanh nền nhẹ nhàng làm
cho bộ phim rất đáng được xem. VTV2 đã
phát sóng vào 9h30 tối ngày 29/12/2016mời quý vị cùng xem. Bộ phim tài liệu này
cũng được link đến website www.vnff.vn
và phát trên kênh Youtube.
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Phát thanh

CHÍNH SÁCH

chi trả dịch vụ
môi trường rừng

bằng tiếng dân tộc ở vùng cao
Ông Nguyễn Việt Hùng | Tư vấn truyền thông và quản lý tri thức dự án iPFES, trieuphumedia@gmail.com

Đ

ể cho người dân, đặc biệt các chủ rừng là
đồng bào dân tộc thiểu số hiểu về chính sách
chi trả DVMTR, trong khuôn khổ dự án IPFES,
tư vấn/chuyên gia truyền thông của dự án
cùng Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban
phát thanh tiếng dân tộc Đài Truyền hình Lào Cai
thực hiện thí điểm việc sản xuất, phát hành 360
đĩa tuyên truyền bằng tiếng Mông, Dao và Kinh
và chuyển giao cho các huyện, xã trong khu vực
có thực hiện chi trả DVMTR tiến hành thử nghiệm
phát trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn.
Xã Tả Ngải Chồ - Huyện Mường Khương có 7 cụm
loa phục vụ cho 12 thôn, đây là một trong những
xã nghèo của cả nước, có gần 100% người Mông
sinh sống, thu nhập chủ yếu của người dân là làm
lúa nương. Anh Hầu Chẩu Lao- người phụ trách
văn hóa ở xã Tả Ngải Chồ cho biết: xã vừa mới nhận
được đĩa tuyên truyền và đang lên kế hoạch phát
theo hướng dẫn của Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai, ở
đây hiếm khi có các chương trình phát thanh bằng
tiếng Mông về đến xã và nếu có, người dân sẽ chú
ý lắng nghe vì thời gian phát vào buổi sáng từ 5h30
đến 6h30 và chiều từ 17h30 đến 18h30 hàng ngày.

thật kỹ nội dung vừa để có kế hoạch tổ chức tuyên
truyền lưu động bằng xe, đặc biệt là vào thời điểm
hanh khô sắp tới, vừa dùng để lồng ghép trong các
hội nghị hội thảo khác về bảo vệ và phát triển rừng
ở địa phương.
Xã Dền Sáng – Huyện Bát Xát vừa mới nhận được
đĩa tiếng Dao- tiếng Kinh và bắt đầu triển khai phát
thanh trên hệ thống cụm loa của xã . Anh Lý Láo
San người dân tộc Dao – Phó chủ tịch xã đã nghe
đĩa và khẳng định nội dung dễ hiểu, tuy nhiên đối
với người dân thì cần phải được nghe đi nghe lại
nhiều lần mới nhớ được.
Góp phần vào quá trình nâng cao nhận thức cho
người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng sâu vùng xa về quyền lợi và nghĩa vụ được
quy định trong Nghị định 99/2010/ NĐ-CP về chính
sách chi trả DVMTR, hình thức phát thanh bằng
tiếng dân tộc là một trong những cách để người
dân nghèo vùng núi tiếp cận được với thông tin mà
chi phí thực hiện khá thấp.

Anh Đỗ Ngọc Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm
huyện Mường Khương cũng cho biết với đĩa tuyên
truyền này trước tiên sẽ tổ chức cho anh em nghe

Cụm loa tại UBND xã Dền Sáng, Bát Bát, Lào Cai - Nguồn ảnh: Nguyễn Việt Hùng
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ĐÁNH GIÁ 8 năm

tổ chức, hoạt động Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng (2008-2015) và 5 năm thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
(2011-2015) ở Việt Nam
TS.Nguyễn Chí Thành và GS.TS. Vương Văn Quỳnh
Tư vấn độc lập Dự án iPFES thanh.wetland@gmail.com, quynhxm_2005@yahoo.com

Dự án iPFES với nguồn tài trợ từ Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản và
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây
dựng một Báo cáo tổng kết đánh giá8 năm tổ chức hoạt động
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) (2008-2015) và 5 năm
thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)
(2011-2015), do các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện. Mục
đích của việc tổng kết nhằm đánh giá các thành tựu đã đạt
được, những tồn tại, hạn chế, thách thức, rút ra những bài học
kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để hoạt động của Quỹ
BV&PTR và việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đạt hiệu
quả cao hơn trong thời gian tới.
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Về 8 năm tổ chức và hoạt động Quỹ BV&PTR
Thành tựu
Quỹ BV&PTR được thành lập theo Nghị định số 05/2008/NĐ-CP
ngày 14/01/2008 của Chính phủ. Tính đến tháng 6/2016 đã có
41 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR, trong đó có 37 tỉnh đã thành lập
Ban điều hành Quỹ để thực hiện các hoạt động chi trả DVMTR,
với hệ thống chi trả đã được thiết lập từ cấp trung ương đến
cấp tỉnh, cấp huyện. Các Quỹ BV&PTR đã thực hiện tốt nhiệm vụ
ủy thác chi trả tiền DVMTR. Quỹ BV&PTR là một mắt xích quan
trọng nhất, không thể thiếu trong chuỗi mắt xích chi trả ủy thác
tiền DVMTR từ bên sử dụng (phải chi trả tiền) đến bên cung ứng
DVMTR (được nhận tiền) theo hình thức chi trả gián tiếp. Trong
5 năm qua, tổng số tiền bên sử dụng DVMTR đã chi trảlà hơn
5.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 260 triệu USD, Quỹ BV&PTR
đã hoàn thành trách nhiệm chi trả ủy thác đến bên cung ứng
DVMTR.
Tồn tại và giải pháp:
Trong quá trình hoạt động đã xuất hiện những bất cập về tổ
chức và quản lý Quỹ như:Địa vị pháp lý của Quỹ BV&PTR liên
quan đến việc quản lý sử dụng số tiền chi cho quản lý Quỹ chưa
được quy định rõ ràng; Việc phân cấp quản lý Quỹ BV&PTR không
thống nhất giữa các tỉnh, có Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quản
lý, có Quỹ do Sở NN&PTNT quản lý; Thành phần của Hội đồng
quản lý Quỹ tỉnh không thống nhất về đại diện của các Sở; Cơ
cấu tổ chức của Ban điều hành Quỹ tỉnh cũng khác nhau giữa các
tỉnh, có nơi gồm 2 phòng, có nơi 3 phòng hay 4 phòng.
Tuy nhiên, những vấn đề này không ảnh hưởng đến việc hoàn
thành nhiệm vụ chi trả ủy tháctiền DVMTR, Nhà nước sẽ điều
chỉnh, bổ sung các văn bản pháp luật để khắc phục những tồn
tại này và để việc tổ chức, hoạt động của Quỹ BV&PTR hoàn thiện
hơn.

Về 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Các thành tựu:
Mục đích quan trọng nhất của chính sách chi trả DVMTR
sau 5 năm thực hiện đã đạt được, đó là mối quan hệ chi trả
dịch vụ giữa bên sử dụng kết quả lao động bảo vệ rừng chi trả tiền
cho những người dân trực tiếp bảo vệ rừng để cung ứng DVMTR.
Các doanh nghiệp đã hạch toán tiền chi trả DVMTR vào giá thành
sản phẩm của họ và mọi người dân trong xã hội tiêu dùng các sản
phẩm này đã phải trả tiền theo hóa đơn, trở thành người sử dụng
DVMTR. Tiền DVMTR đã được xã hội chi trả thông qua hóa đơn tiền
điện, hóa đơn tiền nước, vé vào cổng các điểm du lịch.

1

Cơ chế chi trả dịch vụ giữa những người sử dụng lợi ích của
việc bảo vệ rừng với những người trực tiếp bảo vệ rừng đã
được thiết lập, vận hành và phát huy hiệu quả về môi trường, xã
hội và kinh tế, trở thành một hoạt động xã hội hóa công tác bảo vệ
rừng nhằm ngăn chặn nạn suy giảm về diện tích rừng và suy thoái
về chất lượng rừng tự nhiên còn lại, ứng phó với những tác động
của biến đổi khí hậu.

2

40

Hầu hết các hộ dân được nhận tiền chi trả
DVMTR đều nhận thức rõ nguồn tiền này là của
các doanh nghiệp sử dụng DVMTR và lao động bảo vệ
rừng của họ để duy trì nguồn nước cho sản xuất của các
doanh nghiệp. Số tiền DVMTR mà hộ dân được chi trả
đã góp phần cải thiện thu nhập và một số hộ đã sử
dụng nguồn tiền này để đầu tư sản xuất nông nghiệp,
nuôi con ăn học, tạo sinh kế ổn định và nâng cao đời
sống. Hiện tại tiền chi trả DVMTR chưa đáp ứng giá trị
lao động và nhu cầu sống tối thiểu của người dân,
nhưng đã thật sự có ý nghĩa đối với những hộ nghèo.

3

Sau 5 năm thực hiện chính sách chi trả
DVMTR:Tổng số tiền DVMTR đã được bên sử
dụng DVMTR chi trả là 5.744.792.000.000 đồng (tính
đến 30/6/2016), tương đương khoảng 260 triệu USD;Có
5.299.795,41 ha rừng đã được bảo vệ bằng nguồn tiền
chi trả DVMTR (chiếm 38,4% tổng diện tích rừng cả
nước);Có 506.298 hộ dân phần lớn là đồng bào dân tộc
thiểu số nghèođã được nhận tiền chi trả DVMTR.

4

Trong 5 loại DVMTR quy định tại Nghị định 99
đã có 3 loại DVMTR được thực hiện chi trả, gồm
DVMTR đối với kinh doanh thủy điện, DVMTR đối với
kinh doanh nước sạch, DVMTR đối với kinh doanh du
lịch. Hầu hết doanh nghiệp thủy điện, nước sạch, du
lịch đã nhận thức được nghĩa vụ và lợi ích của việc sử
dụng và chi trả tiền DVMTR và đã thực hiện chi trả tiền
theo quy định. Trong đó, số lượng tiền chi trả của thủy
điện chiếm hơn 95% tổng số tiền chi trả DVMTR, đó là
một yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của chính
sách chi trả DVMTR.

5

Đã có 41 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR (tính đến
tháng 6/2016), trong đó có 37 tỉnh đã thành lập
Ban điều hành Quỹ. Các Quỹ BV&PTR đã thực hiện tốt
nhiệm vụ ủy thác chi trả tiền của bên sử dụng DVMTR
cho bên cung ứng DVMTR.

6

Nguyên nhân tạo ra các thành tựu:
Chính phủ đã quy định thế nào là chi trả DVMTR,
các loại DVMTR, đối tượng sử dụng DVMTR
(phải trả tiền), đối tượng cung ứng DVMTR (được nhận

1
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tiền), mức tiền phải chi trả của từng loại DVMTR, cơ chế
chi trả ủy thác thông qua Quỹ BV&PTR và cơ chế quản
lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR. Các quy định này có tính
quyết định đến sự triển khai và thành công của chính
sách chi trả DVMTR. Nếu không có vai trò của Chính phủ
tạo nền tảng pháp lý thì không thể tổ chức thực hiện
được chính sách mang tính chất dịch vụ rất mới mẻ này
trong bảo vệ rừng.
Chính sách chi trả DVMTR của Việt Nam được xây
dựng dựa trên nền tảng đạo lý của dân tộc Việt
Nam là “uống nước nhớ nguồn”, nên đã được cả bên sử
dụng DVMTR (phải trả tiền) và bên cung ứng DVMTR
(bên nhận tiền) đồng thuận và chấp hành. Cốt lõi của
pháp luật là đạo lý, khi mọi người trong xã hội hiểu được
đạo lý của một quy định pháp luật thì những quy định
này sẽ đi vào cuộc sống.

2

Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp và Quỹ
BV&PTR trung ương đã thực sự là đầu tầu và chỗ
dựa cho việc triển khai chính sách với hàng loạt các văn
bản hướng dẫn, các lớp tập huấn được tổ chức trên cả
nước, đã giúp các địa phương vượt qua những bỡ ngỡ
ban đầu để bước vào thực hiện chính sách mới mang
tính “cột mốc” của ngành Lâm nghiệp.

3

Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Winrock
International, GIZ, ADBvà các tổ chức khác là rất
quan trọng, từ khi hình thành ý tưởng, xây dựng chính
sách, thực hiện thí điểmcho đến khi xây dựng và thực
hiện Nghị định 99.

4

UBND các tỉnh có vai trò chủ chốt trong việc chỉ
đạo triển khai thực hiện chính sách chi trả
DVMTR trên địa bàn tỉnh. Tất cả các công việc cụ thể để
triển khai chi trả tiền DVMTR đều xảy ra trên địa bàn
tỉnh. UBND tỉnh phải ban hành hàng loạt Quyết định về:
thành lập Quỹ BV&PTR của tỉnh; quy định điều lệ về tổ
chức, hoạt động của Quỹ; quy định diện tích, phạm vi,
hiện trạng rừng cung ứng DVMTR; các đối tượng sử
dụng DVMTR do tỉnh trực tiếp thu; các đối tượng được
nhận tiền DVMTR; mức chi trả tiền DVMTR; cơ chế chi
trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh.

5

Hệ thống Quỹ BV&PTR từ trung ương đến các tỉnh đã rất nỗ
lực và phối hợp hoạt động rất chặt chẽ, hiệu quả, góp phần
hình thành hệ thống chi trả tiền DVMTR từ trung ương đến tận các
chủ rừng, cấp huyện và cấp xã.

6

Những tồn tại chính cần khắc phục:
Đơn giátiền DVMTR chi trả cho những người dân nghèo
bảo vệ rừng còn quá thấp, chưa đủ trang trải nhu cầu chi
tiêu tối thiểu của một hộ dân. Trong tổng số hơn 5,2 triệu hecta
rừng đã được bảo vệ bằng tiền chi trả DVMTR có 62,5% diện tích
được chi trả với đơn giá dưới 200.000 đồng/ha/năm(tương đương
9 USD/ha/năm). Nếu một hộ dân được giao hay khoán bình quân
10 ha rừng để bảo vệ thì thu nhập của họ là 2.000.000 đồng/hộ/
năm, tính ra 166.000 đồng/hộ/tháng (tương đương khoảng 7,4
USD). Số tiền này không có ý nghĩa gì nhiều về thu nhập và chất
lượng bảo vệ rừng nhiều khả năng cũng sẽ không đảm bảo.

1

Nghị định 99 quy định 5 loại DVMTR, nhưng trong 5 năm
qua mới thực hiện có 3 loại: Dịch vụ đối với sản xuất thủy
điện; Dịch vụ đối với sản xuất nước sạch; Dịch vụ đối với kinh doanh
du lịch. Còn 3 loại DVMTR chưa thực hiện chi trả, đó là: Dịch vụ “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”; Dịch vụ “Cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng
cho nuôi trồng thuỷ sản”; Dịch vụ đối với “Các cơ sỏ 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”.

2

Các loại DVMTR ở rừng ven biển và hình thức chi trả trực tiếpchưa
thực hiện chi trả.

3

Việc giám sát hoạt động chi trả DVMTR chưa được quy
định và chưa triển khai thực hiện trong khi số tiền chi trả DVMTR
ngày càng lớn, hoạt động chi trả DVMTR ngày càng phát triển.
Công việc này cần được thực hiện sớm.
Lời kết: Chính sách chi trả DVMTR đã thực sự mang lại hiệu quả to
lớn về xã hội, môi trường, kinh tế, được nhân dân rất đồng tình,
ủng hộ. Hy vọng chính sách này sẽ ngày càng góp phần cho công
tác bảo vệ rừng tốt hơn và mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho
những người giữ rừng. Sự thành công và hoàn thiện là một quá
trình.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày
2/11/2016, trong đó điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với
thủy điện tăng từ 20 đồng/KWh lên 36 đồng/KWh, đối với nước
sạch tăngtừ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3. Đó là những tín hiệu tốt
đẹp cho một giai đoạn mới.
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Một số kết quả
và bài học kinh nghiệm

trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR
ở tỉnh Lào Cai
Ông Phan Trinh | Điều phối viên Dự án iPFES tại Lào Cai, phantrinhqt@gmail.com

L

ào Cai là tỉnh vùng cao biên giới giáp với tỉnh Vân Nam
của Trung Quốc, có hệ thống giao thông thuận lợi như:
đường ô tô cao tốc Nội Bài – Lào Cai , đường sắt Hà Nội –
Lào Cai và đường thủy dọc Sông Hồng, có cửa khẩu quốc
tế Hà Khẩu với lưu lượng giao dịch lớn góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2015, Lào Cai có tỷ lệ
che phủ rừng là 52% và dự kiến đến 2020 là 56%; cùng với sự
phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế thì sự phát triển tài
nguyên rừng là điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Nghị định 99
của Chính phủ. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính
quyền tỉnh, sự chủ động và sáng tạo của Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng (BV&PTR) tỉnh cùng với sự quan tâm của Quỹ
BV&PTR Việt Nam và hỗ trợ của dự án iPFES; đến nay, Lào
Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chi trả DVMTR 5
lĩnh vực, trong đó có 3 lĩnh vực mới là du lịch, thủy sản và sản
xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng.
Về Du lịch, Lào Cai có điều kiện tự nhiên rất phong phú, dãy
Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan là nóc nhà Đông Dương,
có nhiều cao nguyên với khí hậu mát mẻ và hệ động thực vật
đặc hữu có giá trị cao để phát triển du lịch sinh thái. Tỉnh Lào
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Cai cũng là nơi sinh sống của 25 dân tộc anh em với bản sắc
văn hóa đa dạng, nhiều phong tục, nghề thủ công và các lễ
hội truyền thống đã trở thành các di sản văn hóa phi vật thể,
thu hút du khách đến Lào Cai. Lượng khách du lịch đến Lào
Cai tăng trưởng bình quân 15%/năm, 9 tháng đầu năm 2016
Lào Cai đã đón hơn 2,068 triệu lượt khách, doanh thu từ du
lịch đạt 4.735 tỷ đồng; dự kiến năm 2016 sẽ đón 2,4 triệu
lượt khách và doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng. Du lịch đã trở
thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp từ 12-14%
GDP toàn tỉnh; tăng trưởng bình quân của ngành du lịch đạt
gần 35%/năm, cao hơn rất nhiều so với mức tăng GDP của
toàn tỉnh là 14%/năm. Từ năm 2012, Quỹ BV&PTR Lào Cai
đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1938/
QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu tiền DVMTR đối với
các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tỉnh. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề
và tỉnh đã kịp thời điều chỉnh tại Quyết định số 15/2014/
QĐ-UBND năm 2014 và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND
năm 2015. Sau khi tham khảo kết quả nghiên cứu của dự
án IPFES và ý kiến của các bên liên quan, một Quyết định
điều chỉnh mới đã được soạn thảo và dự kiến sẽ bàn hành để
áp dụng từ 2017. Đến tháng 10/2016 số tiền DVMTR đã thu
được từ du lịch là 2,652 tỷ đồng.
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Về thủy sản, Lào Cai có lợi thế về nuôi cá nước lạnh. Từ năm
2005 Đề án nuôi thử nghiệm cá nước lạnh được Viện nghiên
cứu nuôi trồng thủy sản 1 triển khai tại Thác Bạc, huyện Sa
Pa. Sau đó, phong trào nuôi cá được mở rộng và trở thành
hướng ưu tiên trong ngành thủy sản của tỉnh và đạt tăng
trưởng nhanh cả về quy mô và năng suất. Toàn tỉnh đã có 46
cơ sở nuôi với tổng diện tích ao nuôi 34.141 m2 và thể tích
là 34.446 m3. Năm 2016, sản lượng đạt khoảng 362 tấn, đơn
giá trung bình 190.000 đồng/kg, năng suất trung bình 10,5
kg/m3, ước tổng doanh thu khoảng 68 tỷ đồng. Tổng lượng
nước sử dụng cho nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh ước
khoảng 103 triệu m3/năm. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu
của dự án iPFES và ý kiến của các sở, ban, ngành trong tỉnh,
Quỹ BV&PTR Lào Cai đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 về mức thu,
quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các cơ sở nuôi cá nước
lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó, thời điểm bắt đầu
thí điểm là 01/01/2016, với đơn giá là 44.500 đồng/m3/năm
tính theo thể tích ao nuôi. Ngày 15/11/2016, Quỹ BV&PTR
tinh phối hợp với VNFF và dự án iPFES tổ chức hội thảo sơ
kết 1 năm thí điểm chi trả DVMTR đối với nuôi cá nước lạnh.
Với nhiều yếu tố thay đổi như thiếu nước nên năng suất nuôi
giảm, giá thị trường cũng giảm mạnh nên mới có 18/46 cơ
sở kí kết hợp đồng chi trả, đạt 39%. Để đáp ứng tình hình
thực tế và tăng tính khả thi, UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh
mức thu tiền DVMTR đối với nuôi cá nước lạnh xuống 20.000
đồng/m3/năm.
Về công nghiệp, Lào Cai có nguồn tài nguyên khoáng sản
đa dạng với khoảng 130 mỏ và trên 30 loại khoáng sản khác
nhau, nhiều khoáng sản có quy mô lớn, có giá trị công nghiệp như: apatít, sắt, đồng, grafit là cơ sở cho phát triển công
nghiệp của tỉnh. Lào Cai đã quy hoạch khoảng 1.360 ha đất
công nghiệp tập trung, thu hút 185 dự án đầu tư với tổng số
vốn đăng ký 23.650 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 176
doanh nghiệp công nghiệp, trong đó 2 ngành khai thác, chế
biến khoáng sản và hóa chất, phân bón chiếm trên 60%. Lào
Cai hiện có 29 công trình khai thác nước mặt phục vụ cho
sản xuất công nghiệp với tổng công suất khoảng 74,31 triệu
m3/năm. Theo quy hoạch, tổng nhu cầu nước cho sản xuất
công nghiệp của tỉnh năm 2020 là 563,58 triệu m3, đến năm
2030 là 1.273,7 triệu m3, gấp 5 lần so với năm 2015. Từ kết
quả nghiên cứu của dự án IPFES và ý kiến của các sở, ban,
ngành trong tỉnh, Quỹ BV&PTR Lào Cai đã tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày
27/5/2016 về mức thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối
với các cơ sở sản xuất công nghiệp, và Quyết định số 1736/
QĐ-UBND ngày 09/6/2016 phê duyệt danh sách các cơ sở
sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp phải
nộp tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh; theo đó mức thu là 35
đồng/m3 và bắt đầu thực hiện thí điểm từ 01/7/2016.
Đến nay, đã có 61 đơn vị thực hiện thí điểm chi trả DVMTR ký
Hợp đồng uỷ thác và thanh toán tiến DVMTR với Quỹ BV&PTR
tỉnh, trong đó bao gồm: 34 cơ sở kinh doanh du lịch, 18 cơ sở
nuôi cá nước lạnh và 9 cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ngoài việc tích cực triển khai thí điểm chi trả DVMTR mới,
Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai còn thực hiện nhiều hoạt động
nhằm tăng cường thực hiện chính sách như tuyên truyền,
phổ biến chính sách với nhiều hình thức, bao gồm cả tuyên
truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số. Quỹ đã tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày
06/7/2016 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách chi trả
DVMTR, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của các sở,
ban, ngành trong tỉnh trong việc thực hiện chính sách. Quỹ
còn phối hợp với dự án iPFES xây dựng Kế hoạch 5 năm thực
hiện chi trả DVMTR giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lào Cai được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 308/KH- HĐQLQBVR
ngày 21/12/2016. Theo đó, đến năm 2020, tổng thu hàng
năm từ DVMTR sẽ đạt 101,737 tỷ đồng, trong đó từ thủy
điện 90,606 tỷ đồng, nước sạch 1,04 tỷ đồng, công nghiệp
805 triệu đồng, du lịch 8,8 tỷ đồng và cá nước lạnh 846 triệu
đồng. Nguồn thu từ DVMTR sẽ góp phần quan trọng vào
BV&PTR, tăng độ che phủ rừng năm 2020 lên trên 56%, và
giúp ổn định đời sống người dân gắn bó với rừng.
Mặc dù vẫn còn một số khó khăn và thách thức trong thực
hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, nhất là các
lĩnh vực đang thí điểm, nhưng những kết quả Lào Cai đạt
được là rất quan trọng và có ý nghĩa không chỉ với tỉnh mà cả
ở tầm quốc gia trong việc tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện
chính sách này ở nước ta. Nhằm sơ kết các thí điểm, chia sẻ
thông tin và trao đổi kinh nghiệm, Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai
phối hợp với VNFF và dự án iPFES đã tổ chức hội thảo tại Sa
Pa ngày 13-14/12/2016 với sự tham gia của đại biểu từ các
Quỹ BV&PTR trong cả nước.
Từ kết quả thực tế ở Lào Cai, có thể rút ra được một số bài
học kinh nghiệm nhằm tăng cường thực thi chính sách tại
cấp tỉnh như sau: (1) Sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và
Quỹ VNFF trong nghiên cứu, thí điểm cơ chế chi trả DVMTR
đối với các lĩnh vực mới và giải quyết kịp thời các vấn đề phát
sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là sự chỉ đạo thống
nhất của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố phối hợp với Quỹ, coi thực hiện
chính sách là nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó huy
động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và
mỗi người dân. (2) Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của dự án
IPFES và phối hợp chặt chẽ với Quỹ tỉnh trong việc nghiên
cứu định giá và xây dựng cơ chế chi trả các DVMTR trình
UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện thí điểm. (3) Việc thực
hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính
sách bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, phóng sự trên
các phương tiện Báo, Đài phát thanh, truyền hình, tổ chức
hội thảo, hội nghị, đối thoại trực tiếp đặc biệt đối với các đối
tượng liên quan trực tiếp như các đơn vị sử dụng DVMTR và
trong các lĩnh vực mới (Hiệp hội nuôi cá nước lạnh, Hiệp Hội
du lịch,..) nhằm tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan là
một yếu tố góp phần quyết định thành công của chính sách.
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