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N

gày 12 tháng 8 năm 2015 đã diễn ra phiên
họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng Việt Nam (VNFF) với sự chủ trì
của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN&PTNT), Chủ tịch Hội đồng quản
lý VNFF Hà Công Tuấn.
Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã
được lắng nghe Báo cáo về kết quả hoạt động,
tình hình thu, chi Ban Điều hành VNFF 7 tháng
đầu năm và kế hoạch hoạt động trong 5 tháng
cuối năm.
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năm 2015 của Ban Điều hành VNFF: nhiều hoạt
động triển khai đạt kết quả tốt đặc biệt phải nhắc
đến công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng tiền dịch
vụ môi trường rừng (DVMTR) rất tích cực, kết quả
là số nợ đọng tiền DVMTR trong cả nước đã giảm
đáng kể so với năm trước. Bên cạnh đó, cũng phải
kể đến việc VNFF đã chủ động tham mưu xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định
số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định
157/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính
về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số
điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010
của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR hiện
đang trình Bộ Tư pháp thẩm định), cũng như giải
quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc cho
các địa phương...
Trên cơ sở kế hoạch hoạt động những tháng cuối
năm, những đề xuất, kiến nghị của VNFF, Thứ
trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý VNFF đã nhấn
mạnh và giao Ban Điều hành VNFF tiếp tục tập
trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong

Ảnh: Việt Hùng
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đó, khẩn trương đôn đốc các Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh hoàn thành việc ký kết hợp đồng
ủy thác đã xác định nhưng hiện tại chưa ký được
đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền DVMTR theo kế
hoạch đề ra; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Chính
phủ (sau khi Bộ Tư pháp thẩm định) thúc đẩy quá
trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số
điều Nghị định 99 cùng với việc chủ động truyền
thông cho lần sửa đổi, bổ sung này; Thúc đẩy việc
thí điểm dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn,
con giống tự nhiên sử dụng nguồn nước từ rừng
trong nuôi trồng thủy sản và sớm hoàn thiện,
trình Bộ phê duyệt Đề án thành lập Quỹ REDD+
Việt Nam...
Căn cứ vào những kết luận của Thứ trưởng, Chủ
tịch Hội đồng quản lý VNFF tại cuộc họp, Hội
đồng quản lý VNFF sẽ thống nhất ban hành Nghị
quyết của phiên họp làm cơ sở để VNFF thực hiện
nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm.
BĐH VNFF

Ảnh: Các em học sinh nhận giải thưởng
Nguồn:Việt Hùng

Chúng em đồng hành cùng

Chính sách chi trả DVMTR
T
hực hiện hoạt động tuyên truyền năm 2015,
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phối
hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào
Cai và Ban giám hiệu trường THCS Na Hối, xã Na Hối,
huyện Bắc Hà, Lào Cai thực hiện chương trình truyền
thông “Chúng em đồng hành cùng Chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng”.
Tham dự chương trình có đại diện của VNFF, Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai, các lãnh đạo của
Uỷ ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân, Hội
Nông dân, Đoàn thanh niên xã Na Hối... cùng toàn
thể các cán bộ giáo viên, học sinh trường.
Chương trình hướng tới mục đích tuyên truyền cho
các em học sinh được biết về một trong những chủ
trương lớn của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa nghề
rừng - Chính sách chi trả DVMTR thông qua hoạt
động Thi vẽ tranh với chủ đề “Chung tay bảo vệ rừng
- Vì tương lai Xanh Việt Nam”.
Chương trình đã nhận được sự tham gia rất nhiệt tình
của các em học sinh. 10 bức họa đã được các em học
sinh thể hiện rất sinh động, mỗi bức tranh nói lên
những suy nghĩ, những ước mơ của các em về môi
trường rừng. Bên cạnh đó, các hoạt động trò chơi Hỏi
đáp có thưởng, biểu diễn văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp
núi rừng Việt Nam diễn ra rất sôi nổi.
Chương trình truyền thông tại Lào Cai đã kết thúc
thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình, VNFF
hi vọng các em học sinh sẽ biết thêm về chính sách

Ảnh: Học sinh say sưa vẽ tranh - Nguồn: Việt Hùng

chi trả DVMTR, từ đó, góp phần nâng cao ý thức của
các em và những người thân gia đình trong việc giữ
gìn, bảo vệ và phát triển rừng - lá phổi xanh của nhân
loại. Đồng thời, VNFF mong rằng các Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng trên cả nước sẽ chủ động nhân rộng
hình thức truyền thông này tại địa phương mình đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về chi trả DVMTR ngày
càng hiệu quả.
Nhân dịp này, VNFF đã phát những sản phẩm truyền
thông vở viết và áo phông tới các em học sinh và giáo
viên toàn trường góp phần động viên, khích lệ thầy
trò trường THCS Na Hối gặt hái được nhiều thành tích
cao trong năm học mới này.
BĐH VNFF
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Nhận diện và sử dụng hình ảnh
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Q

uỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam được
thành lập từ năm 2008 (theo Quyết định
số 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008
của Bộ NN&PTNT).
Sau gần 07 năm hoạt động, hình ảnh VNFF đã
được rất nhiều đối tác trong nước và quốc tế biết
đến với những ấn tượng tốt đẹp. Nhằm mục tiêu
tiếp tục quảng bá, truyền thông hình ảnh sâu
rộng hơn nữa, VNFF đã nghiên cứu và hoàn thành
Bộ tài liệu Hướng dẫn nhận diện và sử dụng hình
ảnh VNFF.
Bộ tài liệu được phát hành, sử dụng rộng rãi như
một công cụ, nhằm mục đích quản trị hình ảnh
thương hiệu một cách đồng bộ và nhất quán.
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Bộ tài liệu cũng chỉ rõ các nguyên tắc cơ bản, các
quy định về màu sắc, tỷ lệ, kích thước, font chữ
khi sử dụng hình ảnh nhận diện VNFF trong ứng
dụng văn phòng, truyền thông hay ứng dụng
thực tế; giúp mọi tổ chức, cá nhân nhận diện,
hiểu rõ và sử dụng hình ảnh VNFF một cách đúng
đắn nhất trong từng trường hợp cụ thể.
Việc phát hành Bộ Hướng dẫn nhận diện và sử
dụng hình ảnh là một bước quan trọng hướng
tới xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh VNFF
gắn với “Vì Tương Lai Xanh Việt Nam” tới rộng
khắp bạn bè trong và ngoài nước.

Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn về

xây dựng cộng đồng thực hiện
chính sách chi trả DVMTR

C

hi trả dịch vụ môi trường rừng là một chính
sách mới và có rất nhiều điều cần phải học
thêm để có thể thực hiện chi trả một cách
công bằng, hiệu quả và có kết quả. Những người
thực hiện chính sách này cho dù họ là người mua
dịch vụ môi trường, hay người bán dịch vụ môi
trường hoặc những người hỗ trợ là những người
có thể quyết định tốt nhất các cách để cải thiện
việc thực hiện chính sách này cũng như hoàn
thiện chính sách nếu cần. Kinh nghiệm quốc tế
cho thấy rằng việc nuôi dưỡng “Các cộng đồng

thực hiện” (gọi tắt là COP) là một cách tốt để có
thể học hỏi từ nhau, giải quyết các thách thức và
tạo ra sự bền vững cho môi trường. Từ năm 2014,
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Cục Lâm
nghiệp Hoa Kỳ và Dự án Rừng và Đồng bằng Việt
Nam (VFD) đã tổ chức 03 COP tại ba vùng của Việt
Nam bao gồm 26 tỉnh thành và mỗi một diễn đàn
đã cho thấy rằng cộng đồng thực hiện được đón
nhận nồng nhiệt và được đánh giá là nên tiếp tục
mở rộng trong tương lai.

Ảnh: Các học viên tham gia khóa học
Nguồn: VNFF
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Ảnh: Các nhóm tham gia hoạt động tập thể - Vũ điệu thách đấu - Nguồn: VNFF

Để có thể duy trì và phát triển COP trong cả nước,
trong hai ngày 15 -16/9, VNFF với sự tài trợ về tài
chính và kỹ thuật của VFD đã tổ chức hội thảo
“Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn về xây dựng
cộng đồng thực hiện chính sách chi trả DVMTR”
nhằm cung cấp những kỹ năng cần thiết cho cán
bộ truyền thông các tỉnh để trở thành những cán
bộ nguồn đủ điều kiện chủ động triển khai COP
tại địa phương.
Khóa tập huấn có sự tham gia của các cán bộ
truyền thông, cán bộ kỹ thuật, tài chính từ hơn 30
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên cả nước (trung
ương và địa phương) và đại diện nhà tài trợ.
Buổi tập huấn đã cung cấp cho các học viên
khái niệm cơ bản về kỹ năng thúc đẩy, những
kỹ năng cần thiết như: kỹ năng lắng nghe, kỹ
năng quan sát, kỹ năng nói và những kiến thức
về kỹ thuật tương tác như hoạt động phá băng,
hoạt động chia nhóm, kỹ thuật động não và
hoạt động làm việc nhóm. Bên cạnh những lý
thuyết cơ bản mà giảng viên trình bày, các học
viên cũng được thực hành các kỹ năng cùng với
nhiều hoạt động phá băng khiến không khí lớp
học rất sôi nổi và hào hứng. Đây sẽ là nền tảng
quý báu và qua quá trình tập luyện nhiều ngoài
thực tế, những thúc đẩy viên, điều phối viên
trong tương lai sẽ đủ khả năng tổ chức, điều
hành COP tại địa phương mình.
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Ảnh: Hoạt động phá băng - Nguồn: VNFF

Khóa học đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
từ các học viên thông qua các hoạt động tập
thể, mọi người bày tỏ sự hài lòng khi tham gia
lớp học và mong muốn tiếp tục được tham gia
nhiều hoạt động tương tự như vậy nhằm nâng
cao kỹ năng.
Hi vọng rằng, với những kiến thức giảng viên
đã truyền đạt, các học viên sẽ tích cực vận dụng
vào công việc thực tiễn của mình, duy trì và phát
triển hình thức sinh hoạt cộng đồng COP (diễn
đàn COP) về chi trả DVMTR diễn ra đều đặn, ngày
càng có hiệu quả tại địa phương.

Nhân dịp này, 03 nhóm đại diện cho 03 khu vực
(miền Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và
Nam Bộ) đã trình bày đề xuất hỗ trợ tổ chức hội
thảo COP trong năm 2015. Theo đó, nhà tài trợ
VFD đã lựa chọn chủ nhà tiềm năng (tỉnh Quảng
Nam) cho hội thảo COP khu vực Duyên hải miền
Trung để xem xét.
Trong thời gian tới, cuốn sổ tay Cộng đồng thực
hiện chi trả DVMTR sẽ được phát hành và được
sử dụng như một “cẩm nang” giúp những người
thực hiện hiểu rõ hơn về khái niệm “Cộng đồng
thực hiện” và truyền tải thông tin hữu ích về xây
dựng và nuôi dưỡng một COP tại địa phương đặc
biệt trong việc hỗ trợ nhằm cải thiện việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam.
Qua đây, VNFF xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành
tới Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
thông qua VFD đã hỗ trợ tổ chức và hiện thực hóa
sáng kiến về hoạt động COP rất hay và bổ ích này.
BĐH VNFF
Ảnh: Các nhóm tham gia hoạt động tập thể -Diễn kịch - Nguồn: VNFF

Ảnh: Các nhóm tham gia hoạt động tập thể - Thời trang Rừng và Đồng bằng - Nguồn: VNFF
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Ảnh: Việt Hùng

Hội thảo tham vấn về

Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính,
kế toán tiền chi trả DVMTR

N

hững năm qua, việc tổ chức thực hiện
chính sách chi trả DVMTR tại các địa
phương đã nảy sinh nhiều khó khăn,
vướng mắc không chỉ là các vấn đề về kỹ thuật,
chính sách mà còn liên quan tới cả các quy định,
hướng dẫn về tài chính, kế toán, trong đó đặc
biệt là những lúng túng, thiếu sự thống nhất khi
vận dụng chế độ kế toán, hạch toán kế toán đối
với việc huy động, quản lý và sử dụng tiền chi trả
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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.
Từ thực tiễn trên, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo
sự thống nhất trong việc phản ánh, ghi nhận,
báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng
nguồn tiền chi trả DVMTR, Bộ NN&PTNT giao
VNFF với trách nhiệm là cơ quan chủ trì, hướng

Trên cơ sở nội dung sổ tay được trình bày tại hội
thảo, các đại biểu đã bày tỏ nhiều ý kiến đóng
góp nhằm hoàn thiện nội dung cuốn sổ tay này.

dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với Dự án
Tăng cường thực thi chính sách chi trả DVMTR tại
Việt Nam (IPFES) tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật
Bản, ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) xây dựng “Sổ tay quản lý tài chính - kế toán
chi trả dịch vụ môi trường rừng”.
Ngày 01/10, nằm trong khuôn khổ các hoạt
động của Dự án IPFES, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn về Sổ
tay hướng dẫn quản lý tài chính, kế toán tiền
chi trả DVMTR do ông Phạm Hồng Lượng - Phó
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm
nghiệp kiêm Phó giám đốc VNFF chủ trì.
Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Lâm
nghiệp, VNFF, ADB, Ban quản lý dự án IPFES, Sở
Tài chính, Sở NN&PTNT, Ban quản lý rừng phòng
hộ, Công ty lâm nghiệp của 3 tỉnh vùng dự án
(Lào Cai, Huế, Kon Tum) và cán bộ kế toán, tài
chính của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Sau cuộc hội thảo, ban soạn thảo sẽ tổng hợp các
góp ý của đại biểu, biên tập, chỉnh sửa để hoàn
thành cuốn sổ tay trong thời gian sớm nhất. Hy
vọng sổ tay này sẽ cung cấp nhiều tư liệu và kinh
nghiệm bổ ích cho cán bộ các cơ quan quản lý, cơ
quan chức năng, chủ rừng trong việc triển khai
chính sách chi trả DVMTR; là một bộ công cụ hữu
hiệu, giúp cho 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, kịp thời tình hình tiếp nhận,
quản lý và sử dụng nguồn tiền chi trả DVMTR.
Trên cơ sở đó giúp cho các nhà quản lý có được
thông tin, báo cáo tài chính hàng năm một cách
công khai, minh bạch.
BĐH VNFF

Ảnh: Việt Hùng
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TFF

Chặng đường 11 năm
hình thành và phát triển

Đ

ể ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá
nhân có liên quan, khẳng định các thành
tựu quan trọng sau hơn 11 năm hình
thành và phát triển của Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp
(TFF) kể từ năm 2004, đồng thời, đúc rút được
các bài học kinh nghiệm cho việc thiết lập và vận
hành các Quỹ ủy thác hỗ trợ ngành hiện nay cũng
như trong tương lai. Được sự nhất trí của Lãnh
đạo Bộ NN&PTNT và được sự đồng thuận của các
nhà tài trợ, ngày 30/9, Bộ NN& PTNT đã tổ chức
Hội thảo “Tổng kết và chuyển giao Quỹ Ủy thác
Lâm nghiệp” do đồng chí Hà Công Tuấn, Ủy viên
Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì.

Ảnh: Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội thảo - Nguồn:Việt Hùng
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Tham dự hội thảo có đại diện của Văn phòng
Chính phủ; đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT cùng các Cục/Vụ, Tổng
cục trực thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện các nhà
tài trợ Thụy Sỹ, Phần Lan, Cộng hòa liên bang
(CHLB) Đức, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ
NN&PTNT, lãnh đạo Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp; đại
diện các dự án nhận tài trợ TFF; đại diện các tổ
chức quốc tế (UNDP, UNEP, WB, ADB, JICA, GIZ,
KFW), tổ chức phi chính phủ (RECOFTC, CIFOR,
IUCN...), các Hiệp hội, Viện, Trường, các Vườn
quốc gia, các cơ quan trong ngành Lâm nghiệp;
các chuyên gia, tư vấn độc lập và cơ quan báo đài,
phát thanh, truyền hình trung ương.

Ảnh: Tập thể đại biểu tham dự hội thảo - Nguồn: Việt Hùng
Ảnh: Trao hoa và kỷ niệm chương cho các lãnh đạo TFF và nhà tài trợ
qua các thời kỳ - Nguồn: Việt Hùng

Hỗ trợ ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
(2004); Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam (2006-2020); Hỗ trợ xây dựng
Nghị định thành lập VNFF (2008); Hỗ trợ các hoạt
động của Tổng cục Lâm nghiệp, Kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng 2011-2020 (2010); Hỗ trợ
VNFF thúc đẩy hoạt động chi trả DVMTR (2012)
và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống thông tin ngành
lâm nghiệp (2015).

Ảnh: Lãnh đạo và cán bộ TFF qua các thời kỳ - Nguồn: Việt Hùng

Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp là một cơ chế tài chính
có tính đột phá, tiên phong, thể hiện cam kết
chính trị rất mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và
Chính phủ các nước Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan,
CHLB Đức và Phần Lan trong việc chuyển hướng
tiếp cận ngành, nhằm huy động, quản lý và sử
dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) đáp ứng các mục tiêu ưu tiên trong
Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai
đoạn 2006-2020.
Tính đến 31/6/2015, TFF đã tiếp nhận 28,9/29,04
triệu EUR cam kết tài trợ, ký kết 40 thỏa thuận tài
trợ cho 40 chương trình, dự án và các hoạt động
phi dự án.
Và, sau hơn 11 năm hoạt động tích cực, TFF đã
gặt hái được rất nhiều thành quả quan trọng, hỗ
trợ đắc lực cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và
phát triển thể chế, chính sách ngành lâm nghiệp:

Trong những thời gian sắp tới, sau khi TFF sáp
nhập thành công vào VNFF năm 2014, TFF tiếp
tục chia sẻ thành quả, bài học kinh nghiệm vận
hành TFF tới các bên liên quan; tiếp tục hỗ trợ
quá trình thành lập và vận hành Quỹ REDD+ Việt
Nam; tiếp tục kêu gọi các Nhà tài trợ hỗ trợ cho
ngành lâm nghiệp và cho VNFF tăng cường thực
thi chính sách chi trả DVMTR, thực hiện chương
trình hành động quốc gia về REDD+, chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
2016-2020.
Tại hội thảo, thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá
cao những cố gắng, nỗ lực không ngừng trong
suốt hơn 11 năm qua của TFF để có được những
thành tựu như ngày hôm nay. Và, thành quả này
sẽ trở thành những bài học kinh nghiệm quý giá
cho việc thành lập và vận hành những mô hình
Quỹ mới của ngành lâm nghiệp trong tương lai.
Nhân dịp này, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã
và đang công tác tại TFF có cơ hội gặp lại nhau,
cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trong quãng thời
gian gắn bó với TFF.
BĐH VNFF
Số 3 - Quí III/2015
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Ảnh: Ivo Litzenberg

Dòng tài chính

REDD+

và các dự án liên quan đến REDD+
tại Việt Nam giai đoạn 2009-2014

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ NHẬN THỨC RÕ VIỆC ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ MỘT NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC QUAN
TRỌNG, TRONG ĐÓ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI GÂY RA DO MẤT
RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG (REDD+) LÀ MỘT SÁNG KIẾN ĐỂ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÀY.
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Ảnh: Việt Hùng

N

ăm 2009, Việt Nam là một trong 9 quốc gia
thực hiện thí điểm Chương trình UN-REDD
và cũng là một trong những nước đầu tiên
xây dựng kế hoạch sẵn sàng thực thi REDD+. Từ
đó đến nay, nhiều dự án đã được tài trợ để triển
khai sáng kiến REDD+. Tuy nhiên, các thông tin
tài chính liên quan đến các dự án này chưa được
thống kê đầy đủ. Vì vậy, việc thực hiện nghiên
cứu dòng tài chính trong các dự án liên quan
đến REDD+ là việc làm hết sức cần thiết và có
ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách,
các nhà tài trợ và các cơ quan tiếp nhận tài trợ để
thực hiện sáng kiến REDD+. Văn phòng REDD+
Việt Nam (VRO) đã phối hợp với FOREST TREND
thực hiện nghiên cứu về dòng tài chính REDD+
tại Việt Nam. Và nghiên cứu này được thực hiện
bởi nhóm tư vấn gồm ông Lê Văn Cường (tư vấn
REDDX), ông Đặng Việt Quang (FOREST TREND)
và ông Trương Tất Đơ (DoSTIC).
Theo báo cáo kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng
lượng vốn cam kết để thực hiện REDD+ tại Việt
Nam tính từ năm 2009 đến năm 2014 đạt 84,31
triệu USD. 44 dự án REDD+ đã được thực hiện,

trong đó có 24 dự án đã kết thúc với tổng số
vốn 18,65 triệu USD; 20 dự án đang hoạt động
với tổng số vốn là 65,66 triệu USD. Ngoài ra, 1 số
dự án đang được đề xuất như Chương trình giảm
phát thải của Quỹ Các Bon (ERPIN-ERPD) với tổng
lượng tín chỉ phát thải bán ra có thể lên đến 10,3
triệu tấn CO2e và FCPF cam kết bổ sung 5 triệu
USD đối với dự án “Hỗ trợ sẵn sàng thực hiện
REDD+ tại Việt Nam’.
Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014, tổng
lượng vốn giải ngân của các dự án REDD+ tại
Việt Nam đạt 37,78 triệu USD, chiếm 44,8 % tổng
số vốn cam kết trong cùng giai đoạn, lượng vốn
giải ngân tăng đều qua các năm, từ 2,5 triệu USD
năm 2009 đến 12,1 triệu USD năm 2014. Với tốc
độ giải ngân như hiện nay, Việt Nam sẽ cần thêm
4 năm để giải ngân số vốn còn lại (46,5 triệu USD)
trong khi thời hạn kết thúc của các dự án diễn ra
trong vòng 2-3 năm tới. Lý do chính dẫn đến tình
trạng này là một số dự án REDD+ có lượng vốn
lớn được cam kết từ cuối năm 2012 và bắt đầu
triển khai từ năm 2013. Trong giai đoạn đầu triển
khai, thời gian phê duyệt dự án và phê duyệt
Số 3 - Quí III/2015
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kế hoạch đã bị kéo dài do các quy định về thủ tục
phê duyệt và quản lý tài chính, đặc biệt đối với
các dự án có nguồn vốn ODA. Ngoài ra, trong giai
đoạn đầu triển khai, những khó khăn về nhân sự
và các vấn đề về kỹ thuật cũng là lý do làm hạn
chế đến tiến độ giải ngân của các dự án.
Các nhà tài trợ cho các dự án REDD+ tại Việt Nam
chủ yếu là chính phủ các nước và các tổ chức tài
chính đa phương. Trong số 20 nhà tài trợ của 44
dự án REDD+ tại Việt Nam có 10 nhà tài trợ chính
phủ và 4 nhà tài trợ đa phương. Nhà tài trợ chính
phủ cam kết 38,07 triệu USD, chiếm 45,1% tổng
cam kết và các tổ chức tài chính đa phương cam
kết 39,25 triệu USD, chiếm 46,5%. Trong số các
nhà tài trợ chính phủ, nguồn vốn chủ yếu do
chính phủ Đức (BMUB, BMZ), Nhật (JICA), Mỹ
(USAID) và Nauy (NORAD) tài trợ. Tổng lượng vốn
cam kết của 4 quốc gia này đạt 36,47 triệu USD,
chiếm 96% tổng lượng vốn cam kết của các nhà
tài trợ chính phủ.

cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ NN&PTNT) và UBND
tỉnh Điện Biên trực tiếp nhận 13,97 triệu USD và
1 số cơ quan đại diện cho chính phủ nước ngoài
tiếp nhận 7,23 triệu USD. Các tổ chức phi chính
phủ trực tiếp nhận 20 triệu USD chủ yếu là các
tổ chức Phi Chính Phủ nước ngoài, trong đó WI
và SNV tiếp nhận phần lớn nguồn vốn này (15,91
triệu USD, chiếm 82%).
Các cơ quan, tổ chức gián tiếp nhận tài trợ bao
gồm các cơ quan nhà nước Việt Nam, và các tổ
chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Trong
đó, các cơ quan nhà nước Việt Nam chủ yếu là
cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp Trung
Ương, tiếp nhận 19,2 triệu USD (chiếm 22,8%
tổng vốn cam kết). Các tổ chức phi Chính phủ
nước ngoài gián tiếp nhận 16,76 triệu USD, trong
đó WI, SNV, WWF tiếp nhận phần lớn (16,695
triệu USD). Các tổ chức phi Chính phủ trong nước
thông thường chỉ gián tiếp nhận tài trợ thông

TỔNG QUAN VỀ NHÀ TÀI TRỢ
Tổng vốn cam kết
(Triệu USD)

Tỷ lệ
so với tổng số (%)

Giản ngân
(Triệu USD)

Tỷ lệ giải ngân
(%)

Số lượng dự án

Chính phủ

38,07

45,15

25,04

66

31

Tổ chức đa phương

39,25

46,56

22,92

58

7

Khối tư nhân

0,46

0,55

0,27

58

3

Liên minh Châu Âu

0,92

1,09

0,77

84

3

Vốn đối ứng và đồng tài trợ

5,6

6,65

1,71

31

-

84,31

100

50,71

60

44

Nhà tài trợ

Tổng số

Nguồn: Báo cáo tóm tắt “Dòng tài chính REDD+ và các dự án liên quan đến REDD+
tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014”, Đặng Việt Quang (FOREST TREND), 10/7/2015.

Trong 4 nhà tài trợ là các tổ chức tài chính đa
phương, Quỹ ủy thác MPTF (chương trình UNREDD) và Quỹ Đối tác Các bon trong Lâm nghiệp
của Ngân Hàng Thế Giới (WB-FCPF) là 2 nhà tài
trợ chính, chiếm 98,66% tổng cam kết của các
nhà tài trợ đa phương (tương đương 38,73 triệu
USD). Ngoài ra, các Quỹ GEF và IFAD tài trợ 0,53
triệu USD, chiếm 1,34%.
Các cơ quan, tổ chức trực tiếp nhận tài trợ chủ
yếu là các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi
chính phủ và các tổ chức đa phương. Trong đó,
3 cơ quan Liên hợp quốc (UNDP, UNEP, FAO)
trực tiếp nhận 34,86 triệu USD của chương trình
UN-REDD. Các cơ quan chính phủ bao gồm Tổng
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qua các tổ chức khác, lượng vốn mà các tổ chức
phi chính phủ trong nước tiếp nhận là 1,76 triệu
USD, chiếm 2,1% tổng lượng vốn cam kết cho các
dự án REDD+ tại Việt Nam.
Ngoài ra còn có các cơ quan nghiên cứu, cộng
đồng địa phương, tư vấn trong và ngoài nước để
tham gia thực hiện các dự án REDD+ tại Việt Nam.
Các cơ quan nghiên cứu tiếp nhận 4,54 triệu USD,
chiếm 5,4% tổng vốn cam kết (trong đó trực tiếp
nhận 2,23 triệu USD và gián tiếp nhận 2,31 triệu
USD). Các cơ quan nghiên cứu nước ngoài có
CIFOR, IFRO, ICRAF các cơ quan nghiên cứu trong
nước bao gồm VNUA, RIFEE, CARES, CRES, ICS và
FIPI, NIAPP, VAFS và IFSARD. Tư vấn trong và ngoài

Ảnh: Việt Hùng

nước tiếp nhận 5,07 triệu USD, chiếm khoảng 6%
tổng vốn cam kết. Cộng đồng địa phương tiếp
nhận một phần rất nhỏ (0,4 triệu USD) để thí
điểm việc chi trả thực tế dựa trên kết quả thực
hiện REDD+ tại Việt Nam.
Trong giai đoạn 2009-2014, kết quả về số lượng
dự án cho thấy các nhà tài trợ và các dự án REDD+
chủ yếu tập trung vào các hoạt động nhằm kết
nối sự tham gia của các bên liên quan, tăng cường
thể chế, nghiên cứu và phân tích chính sách. Các
hoạt động cải thiện việc quản lý sử dụng đất, sử
dụng rừng, đảm bảo môi trường tự nhiên, xã hội,
quyền và sở hữu được quan tâm ở mức độ vừa
phải. Các hoạt động thiết kế dự án cacbon lâm
nghiệp và chi trả dựa trên kết quả ít được quan
tâm hơn. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh tài chính
thì các hoạt động liên quan đến tăng cường thể
chế, cải thiện việc quản lý sử dụng đất, sử dụng
rừng là 2 nhóm hoạt động được ưu tiên phân
bổ nhiều vốn ngân sách nhất, ước tính khoảng
56% tổng vốn cam kết. Các hoạt động kết nối các
bên liên quan, phân tích chính sách được đầu tư
từ 7-13% vốn cam kết cho mỗi hoạt động. 3,5%
ngân sách còn lại sử dụng cho các hoạt động
khác như chi trả thực tế, thiết kế dự án cacbon
lâm nghiệp, quyền và sở hữu đất.

Các hoạt động mà các dự án REDD+ và các nhà
tài trợ đang thực hiện tại Việt Nam nhìn chung
phù hợp với Chương trình hành động Quốc gia
về REDD+ (NRAP) của Việt Nam được phê duyệt
tại Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 27/6/2012. Tuy nhiên, tiến độ
thực hiện chưa đạt được như những mục tiêu đề
ra trong NRAP. Hiện tại, Quỹ REDD+ Việt Nam, cơ
chế chia sẻ lợi ích (BDS), cơ chế chi trả, biện pháp
đảm bảo an toàn môi trường và xã hội vẫn đang
trong quá trình xây dựng, chưa được hoàn thiện.
Trong những năm tới, các dự án REDD+ tại Việt
Nam và các nhà tài trợ cần tập trung hơn nữa vào
những hoạt động này song song với việc thí điểm
các mô hình và các hoạt động trực tiếp giảm khí
phát thải như phục hồi, bảo vệ và nâng cao chất
lượng rừng để bảo tồn và gia tăng trữ lượng
cacbon trong rừng Việt Nam.
Tham khảo tại Báo cáo tóm tắt “Dòng
tài chính REDD+ và các dự án liên quan
đến REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2009 2014” (Dự thảo lần 5), Ông Lê Văn Cường
(tư vấn REDDX), Đặng Việt Quang (FOREST
TREND), Trương Tất Đơ (DoSTIC), 2015
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chi trả DVMTR
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP, QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT
TRIỂN RỪNG VIỆT NAM ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC XÂY
DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ
CHI TRẢ DVMTR Ở VIỆT NAM. ĐÂY CÓ THỂ NÓI LÀ
MỘT BƯỚC TIẾN LỚN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH CHI TRẢ DVMTR.

Đ

ể bảo đảm tính công khai, dân chủ, khách
quan, công bằng trong chi trả DVMTR
theo nguyên tắc đã được quy định tại
khoản 5, Điều 5, Nghị định 99, thì rất cần có các
dữ liệu có thể dễ dàng tiếp cận khai thác. Những
dữ liệu này cần thể hiện mối liên hệ giữa nhiều
yếu tố- số tiền chi trả cho từng chủ rừng với diện
tích và chất lượng rừng cung ứng của họ và số
tiền thu được từ các cơ sở sử dụng DVMTR; mối
liên hệ giữa số tiền chi trả cho DVMTR của một
cơ sở sử dụng DVMTR với khối lượng sản phẩm
tạo ra và đơn giá, hoặc tỷ lệ % doanh thu họ phải
chi trả.
Bên cạnh đó là mối liên hệ giữa số tiền dành cho
chi phí quản lý của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng, chủ rừng là tổ chức nhà nước, tổ chức cộng
đồng với chủ nhận khoán bảo vệ rừng. Tiền chi trả
DVMTR cũng liên hệ với mức miễn giảm cho các
cơ sở sử dụng DVMTR, tỷ lệ nghiệm thu kết quả
bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng, mức trích
nộp tiền thu được cho quỹ dự phòng DVMTR.
Đáp ứng yêu cầu trên, hệ thống cơ sở dữ liệu
thông tin về chi trả DVMTR được xây dựng bao
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gồm 2 phần: cơ sở dữ liệu và phần
mềm quản trị. Cơ sở dữ liệu về chi
trả DVMTR là tập hợp dữ liệu có
cấu trúc về chi trả DVMTR liên hệ
với nhau, được lưu trữ trong máy
tính, được chia sẻ và sử dụng đáp
ứng đồng thời yêu cầu của các
nhà quản lý, các bên sử dụng và
cung ứng DVMTR trong quá trình
tổ chức thực hiện, giám sát đánh
giá và nghiên cứu, hoàn thiện
chính sách.
Theo đánh giá, hệ thống khi được
vận hành sẽ giúp giảm công sức
và chi phí cho việc thu thập dữ
liệu, tổ chức thực hiện, giám
sát, đánh giá chính sách chi trả
DVMTR. Đồng thời, hệ thống cũng
là công cụ đắc lực giúp quan sát,
đánh giá việc thực hiện chính sách đối với Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Các cơ sở sử
dụng DVMTR và người cung ứng dịch vụ cũng dễ
dàng tra cứu thông tin để thực hiện giám sát.
Hiện tại phần mềm đã được cập nhật đầy đủ các
loại dữ liệu của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam và 29/33 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
có thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Bộ dữ liệu
bao gồm 5 nhóm chủ yếu: Dữ liệu về rừng và chủ
rừng, dữ liệu về cơ sở sử dụng DVMTR, dữ liệu về
tình hình chi trả DVMTR, dữ liệu về hiệu quả chi
trả DVMTR và dữ liệu về chính sách chi trả DVMTR.
Đây là những dữ liệu được thu thập và cập nhật
theo phương pháp cùng tham gia bởi nhiều cơ
quan, tổ chức ở trung ương và địa phương, được
phát triển trên cơ sở ứng dụng web và có khả
năng tích hợp vào Hệ thống thông tin quản lý
ngành lâm nghiệp (FORMIS). Người dân, doanh
nghiệp, cá nhân quan tâm có thể dễ dàng tra cứu
thông tin tại địa chỉ dvmt.ifee.edu.vn.
Cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu, các quy chế
quản lý sử dụng và sổ tay hướng dẫn về thu
thập, cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu cũng
đã được xây dựng. Đồng thời 150 cán bộ các quỹ
cấp tỉnh và trung ương cũng được tập huấn nâng
cao năng lực về kỹ năng cập nhật, chia sẻ, quản lý
và sử dụng cơ sở dữ liệu.
Tuy nhiên, hệ thống được xây dựng mới chỉ là
bước đầu, để bộ dữ liệu này “sống” thì cần được
cập nhật thông tin thường xuyên. Một trong
những khó khăn là việc bảo đảm các nguồn lực
tài chính, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để
tiếp tục duy trì việc thu thập, cập nhật cơ sở dữ
liệu thường xuyên, lâu dài.
Báo Nông Thôn Ngày Nay 4/7

Các văn bản liên quan đến
Thực thi chính sách chi trả DVMTR
1

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

2

Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định
về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3

Công văn số 6163/BNN-TCLN ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Bộ NN&PTNT đề nghị thẩm định
dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách
chi trả DVMTR

4

Công văn số 174/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về
chính sách chi trả DVMTR

5

Quyết định số 3746/QĐ-BNN-TCLN ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ NN&PTNT ban hành quy
chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR

6

Công văn số 12779/BTC-HCSN ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc sử dụng tiền
DVMTR chưa có đối tượng chi của các tỉnh

7

Công văn số 161/VNFF-BĐH ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam về việc mẫu thiết kế, sử dụng logo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

8

Thông báo số 163/VNFF-BĐH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam về việc thông báo dự kiến điều phối tiền chi trả DVMTR năm 2016

9

Công văn số 166/VNFF-BĐH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam về báo cáo tình hình thu nộp và giải ngân tiền trồng rừng thay thể nộp vào Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng

Ảnh: Ivo Litzenberg
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TIN ĐỊA PHƯƠNG
chia tiền cho các hộ dân trong thôn bản, trích quỹ phục vụ
tuần tra, canh gác rừng, sử dụng mục đích chung của bản,
bồi dưỡng thăm hỏi…
Nhờ có sổ nhật ký chi trả, những lần tạm ứng, thanh toán
nhận tiền chi trả DVMTR và việc quản lý sử dụng tiền của
các chủ rừng trở nên dễ dàng cho việc theo dõi, kiểm tra.
Sổ tay nhật ký trở thành phương tiện hữu ích giúp cho
công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả, quản lý, sử dụng
tiền chi trả DVMTR được minh bạch, rõ ràng, hiệu quả hơn.
Việc quản lý, sử dụng sổ tay nhật ký tuân thủ theo quy
định: sau mỗi lần nhận tiền, cuốn sổ phải có đầy đủ chữ ký
của người giao, người nhận, người chứng kiến (là các đơn
vị chuyên môn tham gia hỗ trợ chi trả) và xác nhận của
chính quyền địa phương nơi đến chi trả. Hiện nay, trên địa
bàn tỉnh Điện Biên, chủ rừng phần lớn là cộng đồng thôn
bản, vì vậy, khi đến nhận tiền, thường xuyên có ít nhất 03
người đại diện cho cộng đồng đến nhận tiền và được yêu
cầu mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu
làm cơ sở xác minh.

Điện Biên:

Ảnh:Thu Hà

Hiệu quả sổ tay nhật ký chi
trả dịch vụ môi trường rừng

N

hằm giúp chủ rừng lưu giữa được các thông tin
giao, nhận tiền chi trả DVMTR giữa Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh với chủ rừng và tạo thuận lợi
cho công tác kiểm tra, giám sát, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Điện Biên đã in ấn trên 1.200 cuốn sổ tay nhật
ký chi trả DVMTR.
Sổ tay nhật ký chi trả DVMTR gồm các biểu mẫu được
thiết kế thống nhất. Quyển sổ nhật ký này được phát cho
các chủ rừng. Mỗi lần được thông báo kế hoạch chi trả,
chủ rừng được yêu cầu phải mang theo cuốn sổ tay để
ghi chép số tiền mình nhận được (ghi chú thêm đơn giá),
thời gian nhận, địa điểm nhận, nội dung nhận (tiền tạm
ứng hoặc thanh toán). Sổ nhật ký còn có thể hiện đầy đủ
thông tin của các cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh tạo thuận tiện cho chủ rừng khi muốn liên lạc, trao
đổi và phản hồi. Cuốn sổ nhật ký ghi chép toàn bộ quá
trình thực hiện chi trả từ việc giao nhận tiền đến biên bản
họp thống nhất quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, việc
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Ảnh:Thu Hà

Trong quá trình chi trả DVMTR, do người đại diện nhận
tiền DVMTR chủ yếu là những người có chức sắc, thường
là trưởng bản (được người dân trong bản họp bầu ra), các
trưởng bản này sẽ được bình bầu lại sau mỗi nhiệm kỳ kết
thúc. Do vậy, để tiếp tục nhận được tiền DVMTR, việc quản
lý, ghi chép sổ nhật ký phải được bàn giao cho người đại
diện mới (có xác nhận của người giao và người nhận).
Dự kiến, mỗi cuốn sổ nhật ký được sử dụng từ 5-7 năm, khi
cuốn sổ cũ hết, chủ rừng sẽ được đổi sổ mới để sử dụng
tiếp và chủ rừng phải có trách nhiệm bàn giao lại cuốn sổ
nhật ký cũ cho đơn vị chi trả lưu giữ làm tư liệu.
Thu Hà - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Điện Biên

Ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai

Ký kết quy chế

phối hợp chi trả DVMTR

C

hiều 25-9, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ
ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Sở Công Thương
và Cục Thuế tỉnh về kiểm tra, giám sát việc chấp
hành chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
Tham dự buổi ký kết còn có lãnh đạo Sở Tài chính
và Sở NN&PTNT...
Quy chế phối hợp này quy định nguyên tắc, nội
dung công tác phối hợp giữa 3 đơn vị trong việc
kiểm tra, giám sát bên sử dụng DVMTR về ký hợp
đồng ủy thác chi trả DVMTR. Kê khai tiền dịch vụ
phải chi trả và tình hình nộp tiền chi trả vào Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.

Thường xuyên trao đổi thông tin giữa 3 đơn vị
về chế độ chính sách mới liên quan. Tình hình
ký hợp đồng ủy thác chi trả, đăng ký kế hoạch
nộp tiền chi trả hàng năm… Kiểm tra, giám sát
bên sử dụng DVMTR theo kế hoạch. Tham mưu
UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp liên quan
đến nghĩa vụ chi trả DVMTR…
Việc ký kết quy chế phối hợp này góp phần
tăng cường mối quan hệ công tác giữa Quỹ
Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh; Sở Công Thương và
Cục Thuế tỉnh trong việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định
của chính sách chi trả DVMTR phát huy hiệu quả
cao nhất.
Nguyễn Diệp (Báo Gia Lai ngày 26/9)
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Ảnh: Rừng cung ứng DVMTR
Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa

Công bằng, minh bạch

về hưởng lợi tiền dịch vụ môi trường rừng –
Giải pháp để quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng
bền vững

C

ộng đồng dân cư là một chủ thể được giao
quản lý, bảo vệ rừng và được nhận tiền chi
trả DVMTR hàng năm. Trên thực tế, nhiều
cộng đồng dù đã xây dựng và ban hành quy
ước bảo vệ rừng và quy chế sử dụng tiền chi trả
DVMTR, nhưng do trong quá trình xây dựng và tổ
chức thực hiện thiếu sự tham gia của người dân,
dẫn đến việc sử dụng số tiền này chưa thực sự
hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, quá trình
xây dựng và tổ chức thực hiện nhất thiết phải có
sự tham gia của người dân để đảm bảo việc sử
dụng tiền DVMTR công khai, minh bạch, công
bằng và hiệu quả.
Chi trả DVMTR đang triển khai rộng khắp tại các
địa phương có rừng ở Việt Nam, theo đó những
cánh rừng được bảo vệ trong lưu vực giúp cho cải
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thiện nguồn nước phục vụ sản xuất thủy điện và
cung ứng nguồn nước sinh hoạt, phục vụ cảnh
quan môi trường sinh thái… sẽ nhận được số
tiền mà bên sử dụng dịch vụ chi trả. Trong triển
khai thực hiện, các cộng đồng dân cư (thôn/ bản)
nhận được số tiền này, họ đã ban hành quy ước
bảo vệ rừng và quy chế sử dụng số tiền được chi
trả. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và tổ chức thực
hiện tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả
vì người dân trong cộng đồng không được tham
gia bàn bạc, quyết định và thiếu sự kiểm tra, giám
sát. Việc này dễ dẫn đến tình trạng người dân thờ
ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với diện tích rừng do
cộng đồng quản lý.
Trong bài viết này, thông qua các kiến thức về
quản trị rừng công bằng do Tổ chức RECOFTC đào

tạo và việc tìm hiểu, phân tích tại một cộng đồng
dân cư của địa phương đã giúp chúng tôi nhìn
nhận được những bất cập trong việc xây dựng
và thực hiện quy chế sử dụng tiền DVMTR, từ đó
đề xuất, khuyến nghị xây dựng lại quy chế, giúp
cho công tác bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR
tại cộng đồng dân cư phát huy hiệu quả hơn nữa
trong thực tiễn.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,
BẢO VỆ RỪNG VÀ SỬ DỤNG TIỀN
DVMTR TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Cộng đồng thôn H được Khu Bảo tồn thiên nhiên
giao khoán bảo vệ trên 1.000 ha rừng, hàng năm
nhận được khoảng 80 triệu đồng tiền DVMTR. Để
thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban quản
lý thôn đã lập danh sách 15 người trong tổ bảo vệ
rừng, xây dựng quy ước bảo vệ rừng và quy chế
sử dụng số tiền được chi trả. Những người tham
gia trong tổ bảo vệ rừng được trả công tuần tra
rừng khoảng 150.000 đồng/công tương đương
một ngày công lao động và hàng tuần họ thay
phiên nhau tuần tra rừng.

Ảnh: Lập kế hoạch tuần tra rừng giữa Tổ bảo vệ rừng và Kiểm lâm viên
Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nhận được tiền DVMTR, Ban quản lý thôn
sử dụng 60% số tiền để thanh toán tiền công cho
tổ bảo vệ rừng, 30% số tiền dùng để làm các công
việc chung của thôn bản (tu sửa nhà văn hóa của
thôn, làm khu chăn thả gia súc, hội họp, khen
thưởng …) và 10% còn lại để dự phòng khi có
cháy rừng xảy ra.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì nhiều người dân cho
biết họ chưa đồng tình với cách làm trên vì khi
thành lập tổ bảo vệ rừng, Ban quản lý thôn chỉ
thông qua danh sách những người tham gia và
bản quy chế sử dụng tiền DVMTR đã được soạn

thảo sẵn trong một cuộc họp thôn. Do cuộc
họp thôn hôm đó có nhiều việc khác phải bàn
nên mọi người trong thôn không có thời gian
phát biểu tham gia ý kiến, vì vậy, danh sách tổ
bảo vệ rừng và các bản dự thảo vẫn được thông
qua. Khi tìm hiểu bản quy ước bảo vệ rừng, quy
chế sử dụng tiền DVMTR và việc sử dụng tiền
DVMTR thực tế của thôn/bản trong những năm
gần đây, chúng tôi nhận thấy: (i) Ngoài 15 hộ gia
đình tham gia tổ bảo vệ rừng, những người khác
trong thôn không được hưởng lợi từ số tiền này;
(ii) Quy chế cho phép chi quá nhiều tiền cho tổ
bảo vệ rừng (60% số tiền), số tiền còn lại dùng
chung cho cộng đồng quá ít; (iii) Quy chế không
có các quy định để cộng đồng giám sát việc chi
tiêu; (iv) Quy chế có quá nhiều các quy định về
trách nhiệm của người dân và chế tài xử phạt nếu
họ vi phạm mà không đề cập đến quyền hưởng
lợi của họ.
Do quy chế không quy định việc cộng đồng thực
hiện giám sát nên trong một số nội dung chi tiêu,
Ban quản lý thôn đã sử dụng lãng phí số tiền này.
Hàng năm, khi chi tiêu hết, Ban quản lý thôn đã
không thông báo cho người dân trong thôn được
biết về nội dung chi tiêu tại các cuộc họp thôn, vì
vậy có sự nghi kỵ giữa người dân với cán bộ của
thôn, bản.
Và hậu quả là rừng vẫn bị lén lút phá bởi người
dân trong chính cộng đồng này, họ vào rừng khai
thác gỗ, củi, măng và lâm sản phụ để dùng trong
gia đình và bán tại các phiên chợ. Mặc dù nhìn
bề ngoài, cây rừng xanh tốt nhưng bên trong, tài
nguyên rừng đã bị “rút ruột” trầm trọng. Một số
vụ tổ bảo vệ rừng bắt được người dân khai thác
rừng, nhưng sau đó lại cho qua bởi vì họ nể nang
nhau. Có lần, người dân trong thôn đi bắt ong
đã gây cháy rừng, nhưng khi Ban quản lý thôn
huy động những người trong thôn ra dập lửa
chữa cháy thì chỉ có tổ bảo vệ rừng tham gia tích
cực, những người khác trong thôn hờ hững, hoặc
tham gia lấy lệ. Họ cho rằng đó không phải trách
nhiệm của họ vì họ không được nhận tiền bảo
vệ rừng.

CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ CÔNG
BẰNG TRONG HƯỞNG LỢI - GIẢI
PHÁP QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG
BỀN VỮNG
Từ những vấn đề nêu trên, có thể thấy: Sự tham
gia của người dân trong quá trình xây dựng các
quy định của địa phương là thực sự cần thiết, quá
trình này phải được thực hiện ngay từ ban đầu,
bởi vì một quy ước bảo vệ rừng cộng đồng và
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Ảnh: Lê Văn Dũng

một quy chế sử dụng tiền DVMTR luôn phải gắn
chặt với lợi ích của mỗi thành viên trong cộng
đồng. Trường hợp của cộng đồng thôn H, chúng
ta có thể cải thiện sự công bằng, minh bạch và gia
tăng quyền hưởng lợi của người dân trong cộng
đồng bằng việc thiết lập lại các quy định bằng
các giải pháp sau đây: (i) Luân phiên chuyển đổi
hàng năm đối với 15 thành viên của tổ bảo vệ
rừng, đảm bảo các hộ gia đình trong thôn đều
có cơ hội tham gia nếu họ mong muốn. Việc này
phải thực hiện thông qua việc bình bầu, thay đổi
hàng năm; (ii) Cơ cấu, phân chia lại tỷ lệ các nội
dung chi hợp lý, đối với số tiền dùng chung trong
cộng đồng nên chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng
50-60%), còn lại mới chi cho các nội dung khác;
(iii) Xây dựng quy chế giám sát việc chi tiêu, đảm
bảo minh bạch hóa các khoản chi, việc này có thể
thực hiện trong các cuộc họp thôn vào cuối năm.
Ban quản lý thôn phải giải trình các chất vấn của
người dân trong thôn về các khoản chi của mình;
(iv) Gia tăng các lợi ích của người dân khi thực
hiện quy ước bảo vệ rừng cộng đồng, đảm bảo sự
hài hòa giữa lợi ích khai thác hữu hạn tài nguyên
rừng với tăng trưởng của rừng. Cụ thể hóa về
quyền và trách nhiệm của các thành viên trong
cộng đồng đối với diện tích rừng được giao quản
lý, bảo vệ.
Việc xây dựng lại bản quy ước bảo vệ rừng và quy
chế sử dụng tiền DVMTR cần phải gắn kết mật
thiết giữa quyền hưởng lợi với trách nhiệm của
các bên liên quan và đặc biệt phải có sự tham
gia của người dân, qua đó giúp người dân hiểu
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được quyền lợi, trách nhiệm của họ đối với diện
tích rừng của cộng đồng, bên cạnh đó, nó đảm
bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử
dụng tiền DVMTR mà cộng đồng nhận được. Quy
ước và quy chế phải được xây dựng theo một
trình tự, đảm bảo phù hợp với các quy định của
pháp luật và phong tục tập quán của người dân
địa phương, do đó khi xây dựng cần có một ban
soạn thảo có kiến thức, sự am hiểu nhất định và
có sự trao đổi thường xuyên giữa các bên liên
quan trước khi bản thảo quy ước được đưa ra bàn
thảo trong cộng đồng. Quy ước và quy chế sau
khi soạn thảo xong cần có sự phê duyệt của chính
quyền địa phương cấp xã – Đây là sự thừa nhận
của cơ quan nhà nước đối với một văn bản do
cộng đồng tự xây dựng để nó phát huy hiệu quả
trên thực tế và cũng là cơ sở để xử lý các vi phạm
xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thiết nghĩ, đối với quản lý rừng cộng đồng nói
chung và cụ thể tại thôn H như đã nêu ở trên nói
riêng thì việc công khai, minh bạch và công bằng
trong hưởng lợi tiền DVMTR là một giải pháp
quan trọng để quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng
bền vững./.
Lê Công Cường - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa (Tạp chí
Kiểm lâm số 5/2015)

Triển khai Chính sách
chi trả DVMTR

theo hình thức tiếp
cận đến nhóm hộ
tại tỉnh Quảng Nam

Ảnh: Buổi sinh hoạt nhóm hộ - Nguồn: Vương Nguyễn

T

ừ tháng 6 năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam
đã thống nhất thí điểm hình thức khoán
bảo vệ rừng đến nhóm hộ do Ngân hàng
phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại 05 thôn: A Đền,
A Dớ, A Zal, Trơ Gung và Tà Rèng, xã Mà Cooih,
huyện Đông Giang với diện tích 7.186,10 ha tại
lưu vực Sông Bung, thuộc lâm phận Ban quản lý
(BQL) rừng phòng hộ A Vương (giao khoán đến
nhóm hộ: 6.881,20 ha/25 nhóm hộ/303 hộ; BQL
rừng phòng hộ A Vương tự bảo vệ: 304,90 ha).
Thời điểm hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng và
chi trả tiền DVMTR từ ngày 01/01/2013.

Trong 02 năm (2013-2014), Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và hoàn
thành 12 Đề án chi trả DVMTR tại 11 lưu vực thủy
điện với diện tích cung ứng DVMTR là: 295.014,49
ha/10 huyện/69 xã, trong đó: diện tích được
chi trả DVMTR là: 278.788,08 ha (diện tích giao
khoán đến nhóm hộ: 233.929,70 ha/1.073 nhóm
hộ/19.754 hộ; diện tích các Chủ rừng tự bảo vệ:
44.858,38 ha) do 10 BQL rừng phòng hộ, đặc
dụng và 04 Hạt Kiểm lâm tổ chức thực hiện chi
trả DVMTR. Ngoài ra, có 16.226,41 ha tại các lưu
vực có cung ứng DVMTR nhưng được chi trả bằng
các nguồn vốn của các dự án khác.
Nhìn chung, trong 02 năm triển khai công tác
giao khoán bảo vệ rừng theo hình thức tiếp cận
đến nhóm hộ, mô hình này bước đầu đã đạt được
những kết quả tích cực trong công tác tuần tra,
canh gác bảo vệ rừng và trở thành tiền đề để
nhân rộng hình thức tiếp cận chi trả DVMTR này
trên địa bàn toàn tỉnh. Trước tiên, hình thức giao
khoán này đã rút ngắn thời gian hoàn thành các
công việc rà soát diện tích có rừng tại các lưu vực
thủy điện và lập hồ sơ giao khoán rừng đến người
dân để thực hiện các công việc bảo vệ rừng và chi
trả DVMTR với diện tích rất lớn, các vụ vi phạm
lâm luật được người dân báo cáo kịp thời cho các
Ban Quản lý, Hạt Kiểm lâm nên đã xử lý tận gốc
nhiều vụ xâm hại đến rừng.
Có thể nói, hình thức khoán bảo vệ rừng đến
nhóm hộ là hướng đi phù hợp trong việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR tại Quảng Nam,
trong đó phát huy được tập quán lao động và
sinh hoạt theo cộng đồng của đồng bào các dân
tộc thiểu số trên cơ sở chia sẻ nghĩa vụ và quyền
lợi giữa các thành viên trong nhóm một cách
công bằng, công khai, minh bạch, từ đó nâng
cao hiệu quả của công tác bảo vệ rừng và hỗ trợ
nhau tạo sinh kế bền vững; đồng thời tiết kiệm
được kinh phí triển khai thực hiện nhưng vẫn đạt
hiệu quả trong quá trình thực hiện Chính sách.
Hơn nữa, với đa số diện tích rừng trong lưu vực
chi trả DVMTR của tỉnh Quảng Nam chưa được
giao khoán bảo vệ thì cách tiếp cận này là khá
phù hợp để giúp hoàn thành sớm chi trả DVMTR
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hy vọng, với 1.073 nhóm hộ và 19.754 hộ trên
địa bàn 10 huyện/69 xã đang nhận khoán bảo vệ
rừng để hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR
trên địa bàn cùng với việc tổ chức quản lý bảo vệ
rừng phù hợp, sự phối hợp chỉ đạo thực hiện của
các cơ quan ban ngành chức năng thì công tác
quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn Quảng Nam sẽ
thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian đến./.
Nguyễn Văn Vương – Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Quảng Nam
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Ảnh: Người dân trao đổi về chính sách chi trả DVMTR - Nguồn: Tôn Thất Hộ

Thừa Thiên Huế:

Ngày hội chi trả tiền DVMTR

N

gày 11/9, tại huyện A Lưới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức tổ chức Ngày
hội chi trả tiền DVMTR lưu vực thủy điện A Lưới. Đây
là lần đầu tiên tiền DVMTR được chi trả trực tiếp đến tận
tay người dân gắn bó với nghề rừng tại Thừa Thiên Huế.
Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành
chi trả tiền DVMTR cho 82 nhóm hộ, cộng đồng và hộ gia
đình thuộc các xã Hồng Thượng, Hồng Kim, Nhâm và thị
trấn A Lưới. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh sẽ tiếp tục chi trả cho các chủ rừng và các xã còn
lại trên địa bàn huyện A Lưới.
A Lưới là địa phương có diện tích cung ứng DVMTR lớn
nhất tỉnh với hơn 70.000 ha, chiếm 60 diện tích cung ứng
DVMTR toàn tỉnh. Rừng trên địa bàn A Lưới thuộc lưu vực
cả 3 nhà máy thủy điện A Lưới, Bình Điền và Hương Điền.
Trong đó lưu vực thủy điện A Lưới có diện tích cung ứng
DVMTR là 18.200ha, nằm trên địa giới hành chính của 17
xã, với 435 chủ rừng, gồm 304 hộ gia đình, 112 nhóm hộ,
17 cộng đồng và hai tổ chức.
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Ảnh:Quang cảnh ngày hội - Nguồn: Tôn Thất Hộ

Thông qua Ngày hội chi trả tiền DVMTR, cộng đồng người
dân cũng như chính quyền địa phương không những thấy
được giá trị tài nguyên rừng, mà còn giao lưu, học hỏi
nâng cao nhận thức hơn về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thừa Thiên Huế
12/9

Lai châu:

“3cứng”
nhà ở từ tiền DVMTR

N

hiều năm qua, nguồn thu nhập từ chính
sách chi trả DVMTR đã giúp cho cuộc sống
của bà con dân tộc thiểu số ở xã Pú Đao,
huyện Nậm Nhũn (Lai Châu) khấm khá hơn. Nghe
theo vận động của chính quyền xã, người dân đã
trích một phần số tiền để thực hiện 3 cứng là
“cứng nền, cứng cột, cứng mái” nhà ở.
Pú Đao là một xã vùng cao, 100% dân số là người
dân tộc Mông, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 52%,
thu nhập bình quân của bà con từ ngô, sắn trung
bình chỉ đạt mức 10 triệu đồng/năm. Do vậy
nguồn thu từ DVMTR, trung bình 10 triệu đồng/
hộ/năm là một khoản tiền khá lớn đối với bà con,
cá biệt có hộ 1 năm nhận được hơn 60 triệu đồng
tiền hỗ trợ chi trả DVMTR.

một phần trong số tiền DVMTR để thực hiện 3
cứng (nền, mái, cột) do đặc thù nhà người Mông
chủ yếu là nền đất. Không những giúp bà con
sử dụng tiền đúng mục đích mà nhà cửa khang
trang đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Bà con cũng
ít bị bệnh tật hơn”.
Cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt
tình của người dân. Đến hết năm 2014, 60% hộ
dân trong xã đã mua xi măng, cát để cứng hoá
nền nhà. Anh Lý A Di, ở bản Nậm Đoong cho hay:
“Mỗi năm nhà tôi nhận được gần 15 triệu đồng
từ tiền DVMTR. Nhận xong cũng chỉ đủ lo lắng
cho con cái ăn học với mua sắm đồ dùng trong
nhà. Nhưng thấy nhà bên cạnh làm xong, nhà
cửa sạch sẽ, đi lại cũng thuận tiện nên mình cũng
trích gần 5 triệu đồng ra để làm lại cái nền. Giờ
quanh bản mình, nhà nào cũng có nền sạch đẹp
hết rồi”.
“Vốn dĩ tiêu chí môi trường trong quá trình xây
dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao thực hiện
khá là khó khăn. Nhưng ở Pú Đao, nhờ hiệu quả
của cuộc vận động này mà tiêu chí này đã đạt
được. Bà con cũng tự bỏ tiền ra để xây nhà vệ
sinh. Đó là có một bước thay đổi nhận thức lớn
cửa người Mông ở nơi đây”- ông Thứ chia sẻ.
Nông Thôn Ngày Nay 1/8

Ông Chá A Thứ - Chủ tịch xã Pú Đao chia sẻ:
“Trước đây, bà con nhận được nhiều tiền như thế
một lúc, có một số hộ chi tiêu lãng phí. Từ 2013,
chúng tôi đã bắt đầu vận động người dân dành

Ảnh: Việt Hùng
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Ảnh: Kim Dung

Cuộc thi

tìm hiểu
chính sách
Chi trả DVMTR

Ảnh: Kim Dung

R

ừng hiện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công
tác chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều đáng buồn
là hiện nay, mặc dù có nhiều biện pháp tích cực trong
công tác giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính, song tình
trạng phá rừng vẫn ở mức báo động. Hàng năm có khoảng
13 triệu ha rừng bị khai thác và phá huỷ. Từ đó có thể thấy
rằng, vấn đề quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo
vệ môi trường rừng trở nên vô cùng cần thiết đối với không
chỉ của riêng một địa phương, một ngành, hay của bất kỳ
một quốc gia nào mà là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại.

Nam (VFD), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
phối hợp với UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương đã tổ
chức cuộc thi “Tìm hiểu về Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng”.

Nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào về chính sách chi
trả DVMTR nói riêng và trách nhiệm, nghĩa vụ của người
dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng nói chung, ngày
30/9, được sự tài trợ của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt

Các đội đã trải qua 3 phần thi rất sôi nổi, nhiệt tình: (i)
phần thi “Chào hỏi”; (ii) phần thi “Kiến thức” dùng chuông
để giành quyền trả lời và (iii) phần thi “Hùng biện” trả lời
cho câu hỏi bốc thăm được.
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Cuộc thi gồm 4 đội tham gia, mỗi đội có 6 thành viên
thuộc 4 thôn bản: Xiêng Nứa, Cò Pạo, Xốp Pu và Bản Vẽ.
Đây là những người dân ưu tú, tiên phong trong công tác
bảo vệ và phát triển rừng được người dân thôn bản bình
bầu làm đại diện tham gia.

Ảnh: Kim Dung

Trong màn “Chào hỏi”, các đội thi đã đem đến những màu
sắc riêng biệt với các hình thức thể hiện phong phú, mang
nét đặc trưng của từng đội: đội Cò Pạo với tiểu phẩm “Bảo
vệ và chữa cháy rừng” đã nói lên được dù trong hoàn cảnh
nào người dân cũng luôn sẵn sàng bảo vệ rừng và khi xảy
ra cháy rừng thì tất cả người dân cùng đồng sức đồng lòng
để cứu rừng.
Khía cạnh khác, đội Bản Vẽ lại thể hiện vai trò quan trọng
của lực lượng Kiểm lâm trong những tình huống cam go
phải đối mặt với lâm tặc qua tiểu phẩm “Kiểm lâm và
lâm tặc”.
“Tiền đến tay dân” là tiểu phẩm của đội Xiêng Nứa đã thể
hiện một phần nội dung của chính sách chi trả DVMTR: Ai
là người trả tiền cho người dân? và người dân nên sử dụng
số tiền đó như thế nào?
Đem đến không khí sôi động và khác với những đội còn
lại, đội Xốp Pu đại diện cho những người dân Khơ Mú lại
chọn những câu hát ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng.
Nhằm tạo sự giao lưu, kết nối với khán giả, nhiều trò chơi
và câu hỏi nhỏ dành cho bà con giúp họ hứng thú hơn
trong việc tiếp cận thông tin về chính sách cũng như trách
nhiệm bảo vệ và phát triển rừng.
Hai phần thi còn lại diễn ra trong không khí thi đua rất sôi
nổi, trong phần thi “Kiến thức”, 4 đội đưa ra nhiều câu trả
lời hay trong thời gian ngắn, một vài đội cũng đã giành
được quyền bổ sung câu trả lời cho đội khác và được ban
giám khảo tặng thêm điểm thưởng.

Phần thi “Hùng biện” đòi hỏi các đội phải chuẩn bị kiến
thức sâu rộng hơn, đội Xiêng Nứa được đánh giá có phần
trình bày rõ ràng, trôi chảy, gây ấn tượng nhất với ban
giám khảo và khán giả.
Là một thành viên tham gia cuộc thi, chị Vi Thị Lý- thôn
Xiêng Nứa, xã Yên Na chia sẻ “Tôi rất phấn chấn khi được
đại diện cho thôn Xiêng Nứa tham gia cuộc thi tìm hiểu về
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cuộc thi là cơ hội
để chúng tôi được giao lưu, học hỏi; được hiểu thêm và cảm
nhận sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ
rừng đối với môi trường sống và vai trò quan trọng của rừng
cho việc phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng”.
Thông qua cuộc thi, bà con đã hiểu thêm được ý nghĩa của
chính sách chi trả DVMTR đối với cuộc sống của mình nói
riêng và nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân trong việc
bảo vệ và phát triển rừng nói chung - bảo vệ môi trường
sống của chính mình, vì tương lai tươi sáng.
Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo, ban tổ chức và khán
giả đồng thuận trao giải nhất cho đội Xiêng Nứa, giải
nhì thuộc về đội Cò Pạo và 2 đội Bản Vẽ và Xốp Pu đồng
giải ba.
Nguyễn Thị Kim Dung - Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Nghệ An

Số 3 - Quí III/2015

27

TRANG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Quỹ Amazon

của Brazin

Q

uỹ Amazon của Brazin được thành lập vào
ngày 01/8/2008 tại Nghị định số 6257 của
Chính phủ.

Mô hình hoạt động của Quỹ gồm có: Hội đồng
quản lý quỹ và Tiểu ban kỹ thuật. Ban điều hành
chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn lựa chọn
dự án và quản lý tổng thể mục tiêu, cam kết,
chính sách và kết quả của Quỹ. Hội đồng quản
lý gồm đại diện các cơ quan của Chính phủ, liên
bang và tổ chức xã hội dân sự. Tiểu ban kỹ thuật
gồm các chuyên viên của Bộ Môi trường chịu
trách nhiệm tính toán lượng khí thải từ mất rừng,
thẩm định phương pháp tính toán và có nhiệm
kỳ 3 năm.
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Quỹ Amazon có thể được xem là mô hình quỹ
quốc gia về biến đối khí hậu tiến bộ nhất đã được
thành lập và vận hành. Đây là quỹ duy nhất hạn
chế vai trò của Ban điều hành và tận dụng cán
bộ quản lý địa phương chi phí thấp. Quỹ cũng
hướng vào các tác nhân gây mất rừng ở tất cả các
cấp bằng việc xây dựng ưu tiên tài trợ. Nội dung
tài trợ không chỉ tập trung vào hoạt động kiểm
soát và điều hành mà còn tạo cơ hội phát triển
kinh tế.
Mặc dù Quỹ Amazon được xem là nỗ lực hướng
đến việc thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích cho REDD+
nhưng quá trình này mới chỉ đang bắt đầu. Quỹ
không phải là cơ chế đền bù/ bồi thường cho

người dân địa phương trong việc giảm phá rừng
mà là một công cụ thanh toán dựa trên kết quả
ở cấp độ quốc gia, trong đó quốc gia được bồi
thường/đền bù cho việc giảm phá rừng ở cấp độ
quốc gia. Số tiền được thanh toán dựa trên năng
lực thực hiện ở cấp độ quốc gia, sau đó sẽ được
tài trợ/ phân bổ cho các dự án hạn chế phá rừng/
mất rừng. Các dự án này có thể có tác động lớn
như xây dựng chính sách, kế hoạch quốc gia về
giám sát mất rừng, nghiên cứu và tăng cường
thực thi pháp luật.
Việc giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) giảm
lượng khí thải của các dự án do Quỹ Amazon tài
trợ là không cần thiết. Để được Quỹ Amazon tài
trợ, các dự án phải gắn với chính sách và ưu tiên
quốc gia; đóng góp cho REDD+ chỉ là một trong
những phương thức gắn kết đó. Để xác định năng
lực thực thi cấp quốc gia, tỷ lệ phá rừng hàng
năm (DR) được sử dụng trong tính toán lượng
giảm khí thải sẽ được so sánh hàng năm với tỷ
lệ phá rừng bình quân của 10 năm trước. Số liệu
của giai đoạn 10 năm được cập nhật 5 năm/ lần.
Ví dụ: Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ phá rừng hàng
năm được so sánh với tỷ lệ giá rừng bình quân
của giai đoạn 2001-2010.

Do vậy, vấn đề quan trọng ở đây là khả năng tiếp
cận. Các dự án phải được Ngân hàng phát triển
quốc gia Brazin duyệt để chuyển giao thành tựu/
thành quả cho một cấp độ khác và nhiều tổ chức,
đơn vị hiện đang không có đủ năng lực tham gia
vào quá trình này một cách thành công, hạn chế
phạm vi của đối tượng hưởng lợi. Vấn đề thứ hai
liên quan đến mục tiêu tổng thể của Quỹ với các
nỗ lực và ưu tiên quốc gia. Quỹ được thành lập
quá nhanh và Brazin hiện vẫn đang trong quá
trình hoàn thiện chiến lược biến đổi khí hậu tổng
thể. Quỹ chưa được lồng ghép vào chiến lược này
để tối ưu hóa tác động của nó.
Tài liệu Chia sẻ lợi ích trong REDD+ Những bài học từ thực tiễn - ỦY BAN BẢO
VỆ THIÊN NHIÊN

Ảnh: Việt Hùng
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KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI:
Cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét nâng mức giao khoán bảo vệ rừng tạo động lực để người dân
tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả (hiện nay, mức giao khoán bảo vệ rừng 200.000 đồng/
ha/năm là quá thấp).
TRẢ LỜI:
Những năm qua, Bộ NN&PTNT đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày
09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai
đoạn 2011 - 2020 và một số chính sách nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác bảo
vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng: Chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng (Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ), một số
chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng (Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của
Thủ tướng Chính phủ), chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số
24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ), sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát
triển sản xuất quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Quyết định
số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013), quy chế quản lý rừng phòng hộ (Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg
ngày 09/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ).
Hiện tại, Bộ NN&PTNT đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, đề xuất với Chính phủ sửa
đổi và xây dựng mới cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020, trong đó có đề
nghị nâng mức khoán bảo vệ rừng.
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KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI:
Tỉnh Đắk Lắk hiện tại có 597.146,07 ha đất lâm nghiệp (chiếm 45,50% tổng diện tích đất tự nhiên),
trong đó: đất rừng sản xuất: 310.129,33 ha (chiếm 23,63%), đất rừng phòng hộ: 67.703,07 ha (chiếm
5,16%), đất rừng đặc dụng: 219.313,67 ha (chiếm 16,71%); việc giao đất rừng, cho thuê rừng đối với
tổ chức, cộng đồng dân cư, thôn, hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Cử tri
tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ bố trí đủ kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện Kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng năm 2015 theo Kế hoạch đã được Bộ NN&PTNT giao kế hoạch tại Công văn số 6980/
BNN-TCLN ngày 27/8/2014 và Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

!

TRẢ LỜI:
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Đắk Lắk và khả năng cân đối của ngân sách trung ương, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ vốn ngân sách thực hiện
Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 cho các địa phương, trong đó, tỉnh Đắk Lắk được phân
bổ là 44.400 triệu đồng.
Ngoài ra, thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk
Lắk chỉ đạo Sở NN&PTNT và các Sở ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp đồng
bộ nhằm huy động các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án và nguồn thu từ dịch vụ môi
trường rừng để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Ảnh: Ivo Litzenberg

TIN SẮP TỚI

Hội nghị phổ biến Quy chế quản lý dữ liệu chi trả
DVMTR và phổ biến một số nội dung sửa đổi, bổ
sung Chính sách chi trả DVMTR (Tháng 10/2015)

1

Hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm
ban đầu về các phương thức chi trả
DVMTR (Tháng 11/2015)

2
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Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tham gia trưng bày một số ấn phẩm truyền
thông về chi trả DVMTR ở gian hàng của Bộ NN&PTNT tại Triển lãm quốc tế về môi trường
do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 29-30/9/2015.

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

Vì Tương Lai Xanh Việt Nam
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
Nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04. 37246771 / 37247559 • Fax: 04. 37246770
www.vnff.vn
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