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Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong những năm
qua đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị môi
trường của rừng, về lợi ích, quyền hạn và nghĩa vụ của các đối
tượng được chi trả và phải chi trả dịch vụ môi trường rừng,
góp phần thực hiện xã hội hoá nghề rừng, từng bước tạo lập
cơ sở kinh tế bền vững cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

T

hực tế cho thấy rằng dịch vụ giữ nước, giữ đất, hạn chế xói mòn
làm bồi lấp lòng hồ thuỷ điện, điều tiết và duy trì nguồn nước
cho sản xuất thuỷ điện là những dịch vụ có ý nghĩa lớn. Với tổng
sản lượng điện của cả nước năm 2016 hơn 183 tỷ kWh, trong đó thủy
điện chiếm hơn 36% thì mức chi trả cho dịch vụ giữ nước và bảo vệ đất
của rừng đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo ra một nguồn lực

Tài chính bền vững từ dịch vụ môi trường
rừng và du lịch sinh thái tại các vườn quốc
gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Các văn bản liên quan đến thực
thi Chính sách Chi trả dịch vụ
môi trường rừng

16
20

Thanh Hóa triển khai thí điểm
chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với
các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử
dụng nước trực tiếp từ nguồn nước

26

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và tăng
cường quản trị rừng ở Việt Nam: Một số
rào cản và vướng mắc

29

Chuyên mục hỏi đáp
Số 2 - Quí II/2017

1

Tin Trung Ương

Nguồn ảnh: Goce Risteski/123rf.com

to lớn cho phát triển nghề rừng bền vững ở nước
ta. Năm 2016, cả nước thu được hơn 1.284 tỷ đồng
tiền dịch vụ môi trường rừng trong đó thu từ thủy
điện là hơn 1.231 tỷ chiếm 95,9%.
Tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 99/2010/NĐ-CP
ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng (Nghị định 99) quy định cơ sở sản xuất
thủy điện là một trong các đối tượng sử dụng dịch
vụ môi trường rừng và phải chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng. Cho đến nay, không chỉ ngành điện
mà tất cả những đối tượng dùng điện đều hưởng
ứng chính sách của Nhà nước và sẵn sàng chi trả
cho dịch vụ giữ nước và bảo vệ đất của rừng.
Trước đây, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
đối với cơ sở sản xuất thủy điện là 20 đồng/kWh
được quy định tại Nghị định 99, lấy theo mức chi
trả tại Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của
Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm Chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Theo một số kết quả nghiên cứu của các chuyên
gia, tư vấn độc lập thì mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện còn có
thể cao hơn nữa là 40 đồng/kWh; hoặc 55 đồng/
kWh, bằng 25% doanh thu tăng lên nhờ dịch vụ
môi trường rừng (theo kết quả đề tài nghiên cứu
khoa học “Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi
trường rừng trong lưu vực của một số hồ thủy điện
ở Việt Nam” của GS.TS Vương Văn Quỳnh, Trường
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Đại học Lâm nghiệp); hoặc thậm chí mức chi trả này
được đề xuất lên đến 64,55 đồng/kWh (theo đề tài
nghiên cứu giá trị của rừng về vai trò bảo vệ nguồn
nước và giảm bồi lắng lòng hồ chứa thủy diện đối
với nhà máy thủy điện Đa Nhim, Lâm Đồng của Th.S
Trần Kim Thanh)
Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, khi Nghị định
147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99
(Nghị định 147) có hiệu lực, mức chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy
điện được điều chỉnh là 36 đồng/kWh. Theo khoản
4, Điều 5 của Nghị định 99 thì tiền chi trả dịch vụ
môi trường rừng là một yếu tố trong giá thành sản
phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Như
vậy, tiền dịch vụ môi trường rừng phải được hạch
toán vào trong giá bán lẻ điện bình quân. Mức chi
trả này được áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán
lẻ điện đầu tiên.
Việc điều chỉnh tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện từ 20
đồng/kWh lên 36 đồng/kWh (tăng gấp 1,8 lần)
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phân tích, giải trình chi tiết, đảm bảo tính khách
quan, công bằng, phù hợp với tình hình biến động
giá hiện nay và dựa trên quan điểm giữ nguyên tỷ
trọng tiền dịch vụ môi trường rừng trong cơ cấu
giá bán lẻ điện bình quân.

Ngày 30/6/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy
định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình
quân (Quyết định 24). Quyết định này thay thế cho
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013.
Theo đó, nguyên tắc điều chỉnh là giá bán điện
bình quân được xem xét điều chỉnh giảm khi các
thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện biến
động giảm làm giá bán điện bình quân giảm so với
giá bán điện bình quân hiện hành; và được xem
xét điều chỉnh tăng khi các thông số đầu vào biến
động tăng làm giá bán điện bình quân tăng từ 3%
trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành.
Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng cũng
nêu rõ về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân
hàng năm cho từng trường hợp cụ thể:
Trường hợp giá bán điện bình quân giảm
so với giá bán điện bình quân hiện hành và
trong khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực
Việt Nam có trách nhiệm giảm giá bán điện bình
quân ở mức tương ứng;

i

Trường hợp giá bán điện bình quân cần
điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với
giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung
giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết
định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức
tương ứng;

ii

iii Trường hợp giá bán điện bình quân cần

điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với
giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung
giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được
phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở
mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công
Thương chấp thuận;

iv Trường hợp giá bán điện bình quân cần

điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá
bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh
ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến
tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án
giá điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam trình, Bộ
Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính kiểm
tra, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét,
cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương
phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều
hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Theo đánh giá của đại diện Cục Điều tiết Điện lực,
quy định mới về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ
điện bình quân sẽ bảo đảm công khai, minh bạch
giá điện và yêu cầu quản lý giá điện theo nguyên
tắc thị trường.
Ngay sau khi Quyết định 24/2017/QĐ-TTg được
ban hành, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam,
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Việc điều chỉnh tăng mức chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng đối với cơ
sở sản xuất thủy điện sẽ góp phần
gia tăng giá trị sản xuất của ngành
Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản số 1049/TCLNKHTC ngày 11/7/2017 gửi Tổng cục Năng lượng,
Cục Điều tiết điện lực, Vụ Pháp chế và Tập đoàn
Điện lực Việt Nam của Bộ Công Thương đề nghị các
cơ quan trên tiếp tục phối hợp triển khai Nghị định
số 147, cụ thể là chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản
xuất thủy điện và các công ty mua bán điện khi có
đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau ngày
01/01/2017 thì tính tiền dịch vụ môi trường rừng là
36 đồng/kWh điện thương phẩm khi xây dựng giá
bán lẻ điện bình quân theo quy định tại Quyết định
số 24/2017/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ
ban hành.
Việc điều chỉnh tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với cơ sở sản xuất thủy điện sẽ giúp
nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng từ khoảng
1.000 tỷ đồng/năm hiện nay lên khoảng 1.800 tỷ
đồng/năm; góp phần gia tăng giá trị sản xuất của
ngành Lâm nghiệp. Đây sẽ là nguồn tài chính rất
quan trọng để quản lý, bảo vệ tốt hơn diện tích
rừng trong các lưu vực có cung ứng dịch vụ môi
trường rừng; góp phần đáng kể cải thiện sinh kế
cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, làm chuyển
biến về nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội
trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng;
trong khi chi phí tăng thêm của các đối tượng sử
dụng điện rất thấp, không làm ảnh hưởng lớn đến
đời sống của người dân và các hoạt động sản xuất,
kinh doanh.
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Tháo gỡ những khó khăn
cho các địa phương, chủ đầu tư,
đơn vị thực hiện trồng rừng thay

thế

Nguyễn Văn Diễn, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các
Bộ, ngành đã ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.
Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tổ chức triển khai thực
hiện, bước đầu mang lại những kết quả nhất định, tạo ra sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách bảo vệ
và phát triển rừng. Đến nay, cả nước đã trồng rừng thay thế được 40.632 ha
rừng, đạt 60% tổng diện tích phải trồng; tổng số tiền thu trồng rừng thay thế
từ các chủ dự án được 1.010 tỷ đồng.
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T

uy vậy, còn nhiều địa phương triển khai
chậm, kết quả đạt rất thấp. Nguyên nhân
chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về
chủ trương, chính sách của Nhà nước về
việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển
sang mục đích sử dụng khác; việc tổ chức thực
hiện quy định của Nhà nước chưa kịp thời; công
tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của cơ quan
quản lý Nhà nước các cấp thiếu kiên quyết và chưa
thường xuyên.
Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức triển khai
trồng rừng thay thế theo Thông tư số 24/2013/TTBNNPTNT ngày 06/5/2013; Thông tư số 26/2015/
TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015, các địa phương
và chủ dự án vẫn còn gặp phải một số khó khăn,
vướng mắc như:
Một số địa phương, diện tích đất trống thuộc
đối tượng quy hoạch rừng đặc dụng, phòng
hộ phân bố với diện tích nhỏ, phân tán, bị người
dân lấn chiếm, xâm canh, khó tổ chức triển khai
thực hiện theo quy định của Thông tư số 26/2015/
TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015;
1

Chưa có hướng dẫn cụ thể về quản lý và sử
dụng kinh phí trồng rừng thay thế đối với các
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;
2

Chưa có quy định về quản lý rừng trồng thay
thế sau đầu tư;

3

Quy định về trồng rừng thay thế đối với diện
tích rừng chuyển sang mục đích công cộng,
phúc lợi xã hội còn có một số vướng mắc do thiếu
vốn.
4

Nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các địa
phương, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện trồng rừng
thay thế, Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng
dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 24 quy định về trồng rừng thay thế
khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác. Hiện tại, dự thảo Thông tư đã được đăng tải
trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.
vn); Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (mard.gov.vn) và Website
của Tổng cục Lâm nghiệp (tongcuclamnghiep.gov.
vn) để xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa
phương và các tổ chức, cá nhân.
Theo đó, việc xây dựng dự thảo Thông tư dựa trên
các nguyên tắc:
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc
trong trồng rừng thay thế như các địa
phương thiếu quỹ đất để trồng rừng phòng hộ, đặc
dụng khó triển khai thực hiện theo quy định tại
1
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Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015;
chưa có hướng dẫn về cơ chế quản lý và sử dụng
kinh phí trồng rừng thay thế đối với các Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng; chưa có quy định rõ trình tự đầu
tư, hỗ trợ tiền đầu tư trồng rừng thay thế, quản lý
và sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư; trồng
rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang
mục đích công cộng sử dụng nguồn ngân sách nhà
nước;
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng
tiền trồng rừng thay thế, nhằm thúc đẩy các
đơn vị, địa phương sớm hoàn thành trồng rừng
thay thế theo chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và các Bộ, ngành;
2

Thể chế hóa một số nội dung, ý kiến chỉ đạo
của Phó Thủ tướng Chính phủ tại các Thông
báo kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính về thực hiện, sử
dụng tiền trồng rừng thay thế;
3

Đảm bảo phù hợp với các nội dung, quy
định, hướng dẫn tại các Thông tư quy định về
trồng rừng thay thế và các quy định hiện hành.
4

Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục
tiếp thu, bổ sung ý kiến góp ý của các cơ quan đơn
vị, hoàn thiện trình ban hành Thông tư, góp phần
thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác; từng bước chấn chỉnh công
tác trồng rừng thay thế của các Bộ, ngành và địa
phương đi vào nề nếp, đặc biệt là hướng dẫn kịp
thời về cơ chế quản lý, sử dụng tiền trồng rừng thay
thế đang tồn đọng trong Quỹ bảo vệ và Phát triển
rừng của các đơn vị, địa phương; triển khai thực
hiện trồng rừng thay thế đối với các dự án công ích
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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Nghiên cứu

thí điểm

chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
qua tài khoản ngân hàng Chiến Cường, VNFF
Nghị định số 99/2010/ND-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng được triển khai từ tháng 01/2011. Đến nay, việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng cho chủ rừng chủ yếu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
và các tổ chức chi trả cấp huyện, xã. Tại điểm 2, Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLTBNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012, khuyến khích các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, các
hộ nhận khoán bảo vệ rừng mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh các ngân hàng để nhận
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

M

ục tiêu của chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng qua tài khoản ngân hàng là
giảm chi phí giao dịch, tăng cường minh
bạch và tăng cường kiểm soát việc chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng đến chủ rừng. Tuy nhiên, đến
nay việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng
cho các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình và các hộ
nhận khoán bảo vệ rừng thông qua hệ thống ngân
hàng còn hạn chế. Hiện mới chỉ có một số Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng như:
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế,
Lai Châu, Sơn La.
Nhằm thúc đẩy việc chi trả tiền dịch vụ môi trường
rừng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng, Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đang phối hợp

với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và KFW
nghiên cứu và thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng qua hệ thống tiền gửi ngân hàng
tại một số tỉnh làm cơ sở nhân rộng trên phạm
vi toàn quốc.
Để có cơ sở nghiên cứu, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng Việt Nam đã gửi phiếu khảo sát
thông tin cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
các tỉnh. Hiện tại, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Việt Nam đang phối hợp với tư vấn tổng hợp,
xử lý số liệu thu thập được. Dự kiến Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng Việt Nam sẽ cùng với GIZ,
KFW và tư vấn sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo
sát thực địa tại các tỉnh thí điểm trong tháng
7-8/2017.

Nguồn ảnh: VNFF
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NỢ ĐỌNG

Nguồn ảnh: mihtiander/123rf.com

tiền dịch vụ môi trường rừng
có chiều hướng giảm dần
Diễm Hằng, VNFF

Sau hơn 6 năm triển khai chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng trên toàn quốc,
chính sách được nhiều bên liên quan đánh
giá cao với nhiều kết quả đáng ghi nhận,
góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng tạo nguồn tài chính lâm nghiệp bền
vững, trong đó phải kể đến tình hình nợ
đọng tiền dịch vụ môi trường rừng có xu
hướng giảm dần trong vài năm trở lại đây.

N

ếu như từ năm 2015 trở về trước, số tiền
dịch vụ môi trường rừng nợ đọng trên cả
nước đều trên 100 tỷ đồng thì đến nay chỉ
còn dưới 50 tỷ đồng. Điều này chứng minh rằng ý
thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chính sách
của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng
được nâng cao rõ rệt.
Nhằm tiếp tục giảm thiểu tối đa số tiền dịch vụ môi
trường rừng, đảm bảo quyền lợi cho những cộng
đồng dân cư giữ rừng, góp phần thực thi chính
sách hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, gần đây,
Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2017/NĐ-CP
qui định tăng mức xử phạt hành chính trường hợp
vi phạm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ
Số 2 - Quí II/2017

7

Tin Trung Ương

300,0

270,7

250,0

164,1

200,0
150,0

79,9

100,0
50,0

Tỷ đồng

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

47,8

30/6/2017

Diễn biến tình nợ đọng tiền chi trả dịch vụ mội trường rừng trên toàn quốc

môi trường rừng so với mức cũ được qui định tại
Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015. Ngày
21/4, Cục Kiểm lâm đã có công văn yêu cầu Chi cục
Kiểm lâm một số tỉnh có tiền dịch vụ môi trường
rừng nợ đọng lớn phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh (Sơn La, Hà Giang, Lào Cai...) kiểm
tra các nhà máy thủy điện, làm rõ hành vi, tính chất
và mức độ vi phạm để xử phạt theo đúng quy định
của pháp luật.
Tại Trung ương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam phối hợp chặt chẽ Cục Kiểm Lâm có buổi làm
việc trực tiếp với các đơn vị sự dụng dịch vụ môi
trường rừng chậm nộp tiền. Sau buổi làm việc, các
đơn vị trên đã cam kết trả hết nợ đọng trong năm
2017 và tiền lãi chậm trả đồng thời sẽ thực hiện
nghiêm chỉnh việc chi trả tiền dịch vụ môi trường
rừng từ năm 2017. Trường hợp đơn vị không thực
hiện đúng cam kết trên, Cục Kiểm lâm sẽ tiến hành
xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định
của pháp luật.
Tại địa phương, theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm
tỉnh Điện Biên, Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên căn
cứ Nghị định 41/2017/NĐ-CP xác định tính chất,
mức độ vi phạm, đã lập biên bản vi phạm hành
chính và đã ban hành Quyết định xử phạt đối với
8
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Nhà máy thủy điện Pa Khoang cụ thể là phạt tiền
30.700.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục
hậu quả về việc chậm nộp tiền dịch vụ môi trường
rừng là 4.000.000 đồng. Một số tỉnh khác (Sơn La,
Lâm Đồng, Gia Lai...) cũng phối hợp chặt chẽ với
Chi cục Kiểm lâm tỉnh có công văn, đôn đốc, nhắc
nhở, cảnh cáo các đối tượng chậm nộp tiền chi trả
dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Tính đến ngày 30/6/2017, số tiền dịch vụ môi
trường rừng nợ đọng trên cả nước là 47,8 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, việc áp dụng mạnh mẽ hơn
nữa Nghị định 41/2017/NĐ-CP cùng với những tác
động tích cực từ công tác tuyên truyền đến các đối
tượng liên quan đặc biệt là bên sử dụng dịch vụ
môi trường rừng sẽ giúp họ hiểu rõ, nâng cao trách
nhiệm và thực hiện nghiêm túc chính sách hơn,
góp phần tối thiểu hóa tiền dịch vụ môi trường
rừng nợ đọng qua các năm hướng tới sẽ không còn
tiền dịch vụ môi trường rừng nợ đọng. Có như vậy
quyền lợi của người dân đặc biệt là những đồng
bào dân tộc nghèo đang hàng ngày chăm sóc, bảo
vệ rừng mới được đảm bảo.

Phát triển lâm nghiệp

BỀN VỮNG

trong giai
đoạn tới

Ths. Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp

N

gày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã
ký Quyết định số 886/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình mục tiêu phát triển Lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020, với mục
tiêu tổng thể nhằm: Nâng cao năng suất, chất
lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng
giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần
đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ
môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu
và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập,
góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế
cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình

xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc
phòng và trật tự an toàn xã hội. Chương trình có
các mục tiêu cụ thể, gồm: (1) Tốc độ tăng giá trị sản
xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6,0%/năm; (2) Tỷ
lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%, diện tích rừng
các loại đạt 14,4 triệu ha; (3) Năng suất rừng trồng
bình quân đạt 20 m3/ha/năm; (4) Giá trị xuất khẩu
đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,0 đến 8,5 tỷ USD; và (5)
Duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập,
góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế
cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông
thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Nguồn ảnh: Phạm Ngọc Thạch
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Nguồn ảnh: Việt Hùng

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm
vụ trọng tâm của Chương trình là: (1) Bảo vệ rừng
và bảo tồn thiên nhiên, trong đó: Đảm bảo 15%
diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục
hồi và bảo tồn; giảm diện tích rừng bị thiệt hại và
số vụ vi phạm 30-35% so với giai đoạn 2011-2015;
(2) Phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng
rừng, trong đó: Trồng mới và trồng lại rừng sau
khai thác: 1.025.000 ha; trong đó: 75.000 ha rừng
phòng hộ, đặc dụng; 200.000 ha rừng trồng thâm
canh gỗ lớn; Khoanh nuôi tái sinh rừng: 360.000
ha/năm; Trồng cây phân tán: 250 triệu cây; Chuyển
hóa rừng trồng, kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng
kinh doanh gỗ lớn: 90.000 ha; và diện tích rừng
trồng được kiểm soát chất lượng giống từ 75-80%;
(3) Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm
nghiệp, thông qua phát triển công nghiệp chế
biến gỗ, tăng tỷ trọng đầu tư, phát triển hệ thống
cơ sở, hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp, hỗ trợ
cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững: 100.000 ha
rừng/năm.
Tổng mức vốn dự kiến của Chương trình là: 59.600
tỷ đồng, trong đó: (1) Ngân sách Trung ương:
14.575 tỷ đồng, (2) Vốn ODA và các nguồn vốn
hợp pháp khác: khoảng 45.025 tỷ đồng. Để tổ chức
thực hiện Chương trình, ở trung ương sẽ thành lập
10
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Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu
phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 20162020 trên cơ sở Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
làm Phó Trưởng ban, các ủy viên là lãnh đạo các Bộ,
ngành liên quan; ở địa phương sẽ thành lập Ban
chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh trên cơ sở Ban chỉ
đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn
2011-2020 do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND
tỉnh làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban. Cơ
chế quản lý, điều hành Chương trình được áp dụng
theo quy chế quản lý, điều hành Chương trình mục
tiêu quốc gia.
Việc phê duyệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương
trình sẽ có tác động lớn tới phát triển ngành Lâm
nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ
theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các
Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Biến đổi khí hậu:

Mực nước biển dâng
nhanh gấp đôi trong

25 năm qua

Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức khoa
học Australia CSIRO được công bố ngày
27/6, tốc độ nước biển dâng trong hơn 25
năm qua đã tăng gấp 2 lần.

N

ghiên cứu được tiến hành tại trung tâm
của CSIRO ở thành phố Hobart thuộc
bang Tasmania của Australia, nhằm đánh
giá các mức độ nước biển dâng cao, chỉ ra rằng
mực nước biển trung bình tăng từ mức 2,2mm mỗi
năm vào năm 1993 lên mức 3,3mm mỗi năm vào
năm 2014.
Cũng theo nghiên cứu, mực nước biển trung bình
toàn cầu (GMSL) đã tăng với tốc độ nhanh hơn
trong giai đoạn 25 năm qua và nhiều khả năng
hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn.
Để có được số liệu trên, các nhà nghiên cứu đã sử
dụng dụng cụ đo độ cao kết nối với một vệ tinh
nhằm xác định thời gian cần thiết để một tín hiệu
rađa được truyền từ vệ tinh xuống biển, sau đó
truyền tín hiệu ngược trở lại vệ tinh này.

Nhà khoa học Zhang Xuebin, chủ nhiệm dự án, cho
biết đây là một nghiên cứu trên diện rộng, tích hợp
tất cả các biện pháp đo lường chính xác.
Nghiên cứu xem xét tình trạng nước biển dâng
cũng như những yếu tố khác nhau góp phần khiến
mực nước biển dâng, như hiện tượng tan băng.
Ông nhấn mạnh thông qua các số liệu thu thập
được từ những vệ tinh trên, có thể đưa ra những
phân tích chi tiết về các mức độ thay đổi mực nước
biển trong hơn 20 năm qua, từ đó cho thấy mực
nước biển đã tăng từ thập kỷ thứ nhất sang thập
kỷ thứ hai.
Theo ông Zhang, biện pháp đo lường 25 năm này
có thể tạo ra chuẩn mực cho tất cả các đánh giá
tương lai về tác động của khí hậu đối với tình trạng
nước biển dâng.
http://www.vietnamplus.vn ngày 26/6

Nguồn ảnh: nchmfnews.com
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Tài chính bền vững từ dịch vụ
môi trường rừng và du lịch sinh thái

tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Ths. Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Việt
Nam nói chung và các khu rừng đặc dụng nói riêng có nguồn tài nguyên
thiên nhiên và tài nguyên nhân văn hết sức phong phú, đa dạng, giàu tiềm
năng để phát triển du lịch sinh thái và thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

Nguồn ảnh: Việt Hùng
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H

ệ thống rừng đặc dụng được thành lập,
phân bố trên địa bàn cả nước, với 164 khu
có tổng diện tích 2.198.744 ha, trong đó
có 31 Vườn quốc gia (1.077.236 ha), 58 khu dự trữ
thiên nhiên (1.060.959 ha), 10 khu bảo tồn loài-sinh
cảnh (38.777 ha), 45 khu bảo vệ cảnh quan (78.129
ha), 20 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học
(10.653 ha) đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái
quan trọng cả trên cạn, đất ngập nước và trên biển,
trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh đã được bảo
vệ và hầu hết các loài động thực vật có nguy cơ đe
dọa được bảo tồn và phát triển bền vững.

Dịch vụ môi trường rừng tại các
vườn quốc gia và khu bảo tồn
thiên nhiên
Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam (VNFF), tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng
toàn quốc đến ngày 31/12/2016 là 6.510,7 tỷ đồng,
trong đó từ: thủy điện là 6.318,4 tỷ đồng (chiếm
97,04%); cơ sở sản xuất nước sạch là 178,4 tỷ đồng
(chiếm 2,73%) và cơ sở du lịch là 13,868 tỷ đồng
(chiếm 0,23%).
Trong số các bên cung ứng dịch vụ môi trường
rừng, hệ thống rừng đặc dụng, đặc biệt là các
vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có vai trò,
vị trí hết sức quan trọng trong việc điều hoà khí
hậu, điều tiết, cung ứng nguồn nước, cung ứng
vẻ đẹp cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học; họ
cũng chính là đối tượng được hưởng lợi rất lớn từ

Nguồn: ảnh VNFF

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo
quy định hiện hành, các vườn quốc gia, khu bảo
tồn thiên nhiên nằm trong các lưu vực cung ứng
dịch vụ môi trường rừng cho các cơ sở sản xuất
nước sạch, công nghiệp hoặc thủy điện, đều được
nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. Năm 2015,
đã có 54/164 vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên
nhiên được nhận gần 203 tỷ đồng tiền dịch vụ môi
trường rừng (bằng 15,3% tiền dịch vụ môi trường
rừng cả nước); trong đó: 14 vườn quốc gia thu hơn
88,8 tỷ đồng; 40 khu bảo tồn thiên nhiên thu hơn
114,1 tỷ đồng.

Biểu số 1: Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 14 vườn quốc gia
STT

Vườn Quốc gia

Thuộc tỉnh

Diện tích cung ứng
DVMTR (ha)

1

Bi Doup - Núi Bà

Lâm Đồng

57.720,59

22.487.976.500

28.088.000.000

2

Bù Gia Mập

Bình Phước

24.700

10.127.000.000

12.350.000.000

3

Chư Yang Sin

Đắk Lắk

58.970,50

17.691.150.000

9.546.992.103

4

Hoàng Liên

Lào Cai

18.658,80

6.101.427.600

6.150.000.000

5

Núi Chúa

Ninh Thuận

4.469

1.520.747.950

1.129.259.956

8

Bạch Mã

Thừa Thiên Huế

14.310,15

992.584.814

976.150.273

9

Bến En

Thanh Hóa

9.932

20.905.895

24.405.000

10

Cát Tiên

Đồng Nai

30.311

16.465.264.264

17.848.182.177

11

Chư Mom Rây

Kon Tum

9.503

3.780.991.958

4.119.842.667

12

Phước Bình

Ninh Thuận

15.854

95.869.415

102.329.567

13

Ba Bể

Bắc Kạn

7.812,64

1.328.148.800

547.414.700

14

Kon Ka Kinh

Gia Lai

Tổng cộng

39.335,50
291.577,18

Thu tiền DVMTR
năm 2015 (đồng)

Ước thu tiền DVMTR
năm 2016 (đồng)

8.219.681.000

6.808.096.000

88.831.748.196

87.690.672.443

Nguồn: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
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Năm 2016, trong số 31 vườn quốc gia, có 7 vườn
có doanh thu hoạt động du lịch sinh thái trên 3
tỷ đồng, gồm: Ba Vì đón trên 241.000 lượt khách,
doanh thu đạt 8,4 tỷ đồng; Cát Tiên đón 31.000
lượt khách, doanh thu đạt 9,3 tỷ đồng; Cúc Phương
đón 82.500 lượt khách, doanh thu đạt 5,15 tỷ đồng;
Hoàng Liên đón 94.000 lượt khách, doanh thu đạt
6,3 tỷ đồng; U Minh Thượng và Tràm Chim doanh
thu trên 3 tỷ đồng; đặc biệt là Phong Nha Kẻ Bàng
luôn dẫn đầu, đón 655.748 lượt khách, doanh thu
đạt 68,5 tỷ đồng, tăng gần 26 tỷ đồng so với năm
2015 (42,3 tỷ đồng).

Nguồn ảnh: VNFF

Du lịch sinh thái tại các vườn
quốc gia và khu bảo tồn thiên
nhiên

Qua nghiên cứu các trường hợp điển hình nêu
trên, đã khẳng định, chứng minh được rằng: tổ
chức hoạt động du lịch sinh thái, triển khai chi trả
dịch vụ môi trường rừng đã và đang trở thành một
xu thế phát triển tất yếu, nhằm phát huy vai trò, giá
trị của toàn bộ hệ sinh thái rừng, huy động tối đa
nguồn lực xã hội và tạo lập cơ chế tự chủ tài chính
bền vững đối với các vườn quốc gia và khu bảo tồn
thiên nhiên.

Đến nay, hầu hết các vườn quốc gia và khu bảo
tồn thiên nhiên đã tổ chức nhiều loại hình du lịch
sinh thái trong phạm vi quản lý. Năm 2016, toàn hệ
thống rừng đặc dụng đã đón 2.060.111 lượt khách,
tăng 80% so với năm 2015 (1.153.858 lượt), doanh
thu đạt trên 114 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2015
(77,3 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước gần 32 tỷ
đồng, trích cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên trên
9 tỷ đồng.

Nguồn ảnh: VNFF

Biểu số 2: Một số chương trình, loại hình du lịch tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiện ở Việt Nam
STT

Chương trình, loại hình du lịch

Địa điểm

1

Thăm trung tâm cứu hộ động vật

Cúc Phương, Tam Đảo, Cát Tiên, Phong Nha Kẻ Bàng…

2

Quan sát động vật hoang dã

Cát Bà, Vân Long, Cát Tiên, Phong Nha Kẻ Bàng…

3

Xem chim nước

Xuân Thủy, Bến En, Tràm Chim, U Minh Thượng…

4

Xem chim rừng

Cát Bà, Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã, Bi Doup – Núi Bà, Cát Tiên…

5

Xem bướm, côn trùng

Ba Bể, Hoàng Liên, Tam Đảo, Cúc Phương, Ba Vì, Bạch Mã…

6

Xem rùa đẻ trứng, quan sát rặng san hô

Côn Đảo, Núi Chúa, Hòn Mun, Cù Lao Chàm…

7

Du lịch thể thao mạo hiểm

Hoàng Liên, Cúc Phương, Cát Bà, Phong Nha Kẻ Bàng…

8

Thăm hang động

Ba Bể, Cát Bà, Cúc Phương, Phong Nha Kẻ Bàng…

9

Thăm quan biển, đảo, hệ sinh thái biển
đảo, rừng ngập mặn

Bái Tử Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Côn Đảo, Mũi Cà Mau, Phú Quốc…

10

Thăm quan các khu rừng nguyên sinh và
hệ sinh thái trên núi đá

Cúc Phương, Ba Bể, Cát Bà, Phong Nha Kẻ Bàng, Bạch Mã…

11

Homestay và du lịch cộng đồng

Ba Bể, Cúc Phương, Hoàng Liên, Cát Tiên…

Nguồn: TS. Ngô Anh Tuấn, TS. Phạm Hồng Long, Báo cáo tư vấn, 2016
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Nguồn ảnh: Vinh Dao/123rf.com

Phong Nha Kẻ Bàng là điểm đến kỳ thú, trái tim du lịch của
tỉnh Quảng Bình với hệ sinh thái rừng tự nhiên và hệ thống
hang động rất hùng vĩ, độc đáo. Tại đây, UBND tỉnh đã cho
phép Vườn quốc gia tổ chức nhiều loại hình du lịch sinh thái
thông qua các hình thức như: tổ chức bán vé thăm quan vào
cửa, tham quan theo các tuyến, điểm du lịch; đồng thời, cho
phép Vườn được thực hiện cơ chế cho thuê môi trường, liên
kết với các doanh nghiệp để phát triển du lịch sinh thái.
Hiện nay, Vườn quốc gia đã cho Tập đoàn Trường Thịnh thuê
môi trường rừng, khai thác du lịch sinh thái tại Động Thiên
Đường với mức thu từ 1-2 % doanh thu hàng năm. Song
song với đó, Vườn cũng đã liên kết với Công ty Oxalis khai
thác tuyến, điểm du lịch, cụ thể: Tuyến du lịch Hang Va-Nước
Rứt có giá tour 9.000.000 đồng/khách, Vườn quốc gia thu về
1.000.000 đồng/khách. Tour du lịch thám hiểm Sơn Đoòng là
tour đặc biệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có giá tour
3.000 USD/khách. Vườn quốc gia thu về 660 USD/khách. Để
bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học của
Sơn Đoòng, UBND tỉnh quy định hàng năm, từ tháng 1 đến
hết tháng 8, chỉ cho phép 500 khách du lịch được thám hiểm
Sơn Đoòng. Công ty Oxalis đã tổ chức tour thám hiểm 5 ngày,
4 đêm cho 10 du khách cùng đoàn nhân viên phục vụ 25
người, có 1 hướng dẫn viên du lịch, 2 chuyên gia hang động

và 2 kiểm lâm. Theo Oxalis, đến tháng 8/2016, đã có 360 du
khách đặt tour thám hiểm Sơn Đoòng vào năm 2017.
Với cách làm năng động, sáng tạo và độc đáo trên đây, Vườn
quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng bước đầu đã đạt được một số
kết quả nhất định; năm 2015, lượng du khách đã đạt con số
khoảng một triệu người, với doanh thu đạt hơn 42 tỷ đồng.
Năm 2016, mặc dù bối cảnh có khó khăn, bị ảnh hưởng của
sự cố môi trường biển miền Trung, Vườn quốc gia Phong Nha
Kẻ Bàng vẫn tiếp tục dẫn đầu hệ thống các vườn quốc gia, với
lượng khách lên đến 655.748 lượt, doanh thu đạt 68,5 tỷ đồng.
Du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng liên tục phát triển
trong những năm gần đây, đã có những đóng góp tích cực, hỗ
trợ cho công tác bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội,
tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho hàng vạn lao động thuộc
cộng đồng địa phương, cụ thể: Hơn 700 chiếc du thuyền dọc
các con sông, trong các hang động; hơn 400 thợ nhiếp ảnh;
hàng trăm cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà hàng, khách sạn và
các Homstay tại các thôn, bản vùng đệm như: Phong Nha, Hà
Lời, Xuân Tiến, Chày Lập, Thanh Sen,…Cơ sở hạ tầng, dịch vụ
du lịch phát triển, cuộc sống kinh tế vùng đệm khởi sắc rõ nét.
(Nguồn: TS. Ngô Anh Tuấn, TS. Phạm Hồng Long và cập nhật của
tác giả)

Tài liệu tham khảo
1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Báo cáo trình bày tại Hội nghị phát triển dịch vụ môi trường rừng bền vững,
2017.
2. Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Báo cáo kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên năm 2016 và kế hoạch
triển khai công tác năm 2017 các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên, 2016.
3. TS. Ngô Anh Tuấn và TS. Phạm Hồng Long, Báo cáo Nghiên cứu cơ chế tài chính vé vào cửa tham quan du lịch và cơ
chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các Vườn quốc gia, các Khu rừng đặc dụng, 2016.
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Các văn bản liên quan đến
thực thi Chính sách Chi trả
dịch vụ môi trường rừng

1

Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

2

Công văn số 46/VNFF-BĐH ngày 04/4/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam về Tổng hợp các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ
nguồn nước

3

Công văn số 69/VNFF-BĐH ngày 16/5/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam về Cập nhật dữ liệu dịch vụ môi trường rừng và thực hiện chế độ báo cáo của
Quỹ BV&PTR

4
5
6
7

16

Công văn số 70/VNFF-BĐH ngày 16/5/2017 của Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Việt Nam về Tổng hợp các cơ sở nuôi trồng thủy
sản có sử dụng nguồn nước từ rừng

Công văn số 76/VNFF-BĐH ngày 29/5/2017 của Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về Xây dựng bản
đồ dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng

Công văn số 199/KL-ĐT ngày 21/4/2017 của Cục
Kiểm lâm về Xử lý vi phạm hành chính trong chi trả
dịch vụ môi trường rừng

Công văn số 1049/TCLN-KHTC ngày 11/7/2017 của
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về triển khai
Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Nguồn ảnh: Báo Lao động Nghệ An

Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Nghệ An
mở rộng nguồn thu từ
các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nước
trực tiếp từ nguồn nước
Mai Liễu

Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ và tình
hình thực tế tại địa phương, ngày 19/5/2017, UBND tỉnh đã
có Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc ban hành quy định
thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản
xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước
trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này quy định rõ đối
tượng thí điểm, thời gian thí điểm, mức chi trả và phương
thức chi trả, quyền hạn và nghĩa vụ của các đối tượng thực
hiện thí điểm…

T

rong điều kiện nhiều dự án phát triển lâm
nghiệp từng cung cấp tài chính quan trọng
cho ngành đã dần kết thúc. Không còn kinh
phí, các đơn vị trong ngành lâm nghiệp trở nên cực
kỳ khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển
rừng. Rất may là trong bối cảnh đó, dù ra đời sau
nhưng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã là đơn vị
chủ lực khai thác nguồn lực tài chính cho công tác
bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Năng động, linh
hoạt để mở rộng nguồn thu, mở rộng đối tác và
hợp tác quốc tế là những đánh giá của UBND tỉnh,
ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đối với
hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.
Trong những năm qua, hàng năm có hơn 270 nghìn
ha rừng ở các lưu vực trọng điểm của các huyện
miền núi Nghệ An được giao khoán bảo vệ rừng từ
nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời,
nhiều tổ chức, cá nhân ở các huyện, thị trong tỉnh
cũng đã và đang được hưởng lợi từ chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho công tác
bảo vệ rừng. Điều đáng ghi nhận trong chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ là nguồn
tiền đến tận tay người dân mà còn mang lại hiệu
quả thiết thực trên nhiều mặt.
Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng, chủ yếu nguồn thu về
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng mới thực hiện được
với 3 nhóm đối tượng trong số 5 nhóm đối tượng
theo quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP của
Số 2 - Quí II/2017
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Nguồn ảnh: Báo Lao động Nghệ An

Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng không chỉ là nguồn
tiền đến tận tay người dân mà còn
mang lại hiệu quả thiết thực trên
nhiều mặt.
Chính phủ, đó là thu các cơ sở sản xuất thuỷ điện
và các cơ sở sản xuất nước sạch và du lịch.
Thực tế, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp sử dụng trực tiếp
nguồn nước - là đối tượng thuộc phạm vi chi trả
dịch vụ môi trường rừng nhưng nhiều năm qua
chưa thực hiện thu. Năm 2016, Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh được sự giúp đỡ về kỹ thuật
của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương, sự
giúp đỡ về tài chính của Dự án Rừng và Đồng bằng
Việt Nam (VFD), Quỹ đã có được báo cáo nghiên
cứu khả thi về tình hình sử dụng nước và khả năng
thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của các
doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng. Đây là cơ sở
để UBND tỉnh xem xét quyết định thí điểm chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp.
Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử
dụng nước nguồn trong phạm vi thí điểm chi trả
dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh gồm các
cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; cơ
sở sản xuất, chế biến hàng tiểu thủ công nghiệp;
cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm; cơ
sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp; cơ sở sản
xuất rượu, bia… trong đó nước là nguyên liệu hoặc
là đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất.
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Nguyên tắc thực hiện là các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước
cho sản xuất kinh doanh phải chi trả tiền dịch vụ
môi trường rừng cho các chủ rừng của khu rừng
đầu nguồn cung ứng dịch vụ môi trường rừng về
điều tiết và duy trì nguồn nước. Tiền dịch vụ môi
trường rừng chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng để giải ngân cho các chủ
rừng của khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường
rừng. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được
hạch toán vào giá thành sản phẩm của các cơ sở
sản xuất công nghiệp và không thay thế thuế tài
nguyên hoặc các khoản phải nộp khác theo quy
định của pháp luật. Mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp
là 50 đồng/m3 nước thô. Việc chi trả tiền dịch vụ
môi trường rừng thực hiện theo mỗi kỳ 6 tháng.
Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh Nghệ An cho biết: “Thu tiền
dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp có sử dụng trực tiếp nguồn nước là
thực hiện theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của
Chính phủ. Các đơn vị sử dụng nguồn nước vào sản
xuất có trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội trong
công tác bảo vệ rừng. Đơn giá thu tiền sử dụng
nước trong sản xuất đã được các nhà khoa học
nghiên cứu tính toán đến sự hài hòa, đảm bảo lợi
ích giữa các bên. Qua các lần tiếp xúc, hội thảo, các
công ty, đơn vị thống nhất thực hiện nghiêm túc
theo quy định, đồng thời, cũng đề nghị Quỹ thực
hiện có lộ trình để không ảnh hưởng nhiều đến giá
thành sản phẩm của doanh nghiệp. Khi thực hiện
thành công nội dung này, sẽ tiếp tục mang đến lợi
ích gia tăng cho công tác bảo vệ rừng. Ban đầu,
nguồn thu này còn nhỏ nhưng là hướng đi mới,
lâu dài, ổn định và mang ý nghĩa xã hội cao cả cho
công tác bảo vệ rừng”.
http://laodongnghean.vn/kinh-te/morong-nguon-thu-tu-cac-co-so-san-xuatcong-nghiep-co-su-dung-nguonnuoc-19290.html
Báo Lao động Nghệ An ngày 16/6

Nguồn ảnh: Báo Gia Lai

trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Gia Lai Chi
cho người dân xã Hà Tây
Nguyễn - GLO

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai
vừa phối hợp với UBND xã Hà Tây (huyện
Chư Pah) tổ chức đợt tuyên truyền chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chi
trả tiền cho các hộ dân của nhóm hộ, cộng
đồng dân cư thôn có hợp đồng bảo vệ rừng
với xã.

T

ại đây, cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Gia Lai đã tập trung tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa của chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với người tham gia bảo
vệ rừng; công tác triển khai chính sách dịch vụ môi
trường rừng của xã; trách nhiệm và quyền lợi của
người tham gia hợp đồng bảo vệ rừng cung ứng;
ghi nhận và giải thích một số vướng mắc của người
dân, của địa phương trong quá trình thực hiện
Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tập trung trước nhà
rông của làng tập trung lắng nghe tuyên truyền về
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

5 và 6-2017 cho 251 hộ thuộc 2 nhóm hộ và 3 cộng
đồng dân cư thôn thuộc các làng Kon Chang, Kon
Sơ Lăl, Kon Hơ Nglẽh (xã Hà Tây).
Tùy vào diện tích và số hộ tham gia nhận khoán
bảo vệ rừng, số tiền trung bình mỗi hộ nhận được
từ 466.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Theo kết
quả tổng hợp, năm 2016, thu nhập bình quân 1 hộ
gia đình người dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ
rừng được UBND xã Hà Tây thanh toán tiền dịch vụ
môi trường rừng khoảng 4,7 triệu đồng.
Dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng đã
trao 251 suất quà, mỗi suất trị giá 55.000 đồng (gồm
dầu ăn, đường, bột ngọt) cho các hộ dân làng nói
trên.
http://gialai.gov.vn/Pages/glpchitratiendichvumoi-glpnd-13803-glpnc0-glpsite-1.html
Báo Gia Lai ngày 20/6

Đợt này, UBND xã Hà Tây cũng tổ chức chi trả hơn
145 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng tháng
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Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa triển khai thí điểm
chi trả dịch vụ môi trường rừng
đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp

có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước
Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa

Năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Tổng cục Lâm nghiệp và sự hỗ trợ của dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam
(VFD), Ban quản lý Quỹ Bảo vệ phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai
tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam,
đơn vị tư vấn xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước.
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N

gày 09/6/2017, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa đã
tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định
số 1721/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thí điểm chi trả dịch
vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn
nước. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành
là thành viên Hội đồng quản lý, Ban quản lý, Ban
kiểm soát Quỹ và đại diện các doanh nghiệp trong
tỉnh tham gia thực hiện thí điểm.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ,
các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước
trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ
về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.
Tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa, có trên 20 doanh nghiệp
tham gia thực hiện thí điểm, bao gồm các cơ sở
sản xuất bột giấy, rượu bia, chế biến nông lâm sản,
thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất mía
đường...Mức chi trả được xác định là 50 đồng/m3
nước thô, khối lượng nước thô để tính tiền chi trả
dịch vụ môi trường rừng là khối lượng nước mà các
cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng thực tế tính
theo đồng hồ đo nước, theo lượng nước được cơ
quan có thẩm quyền cấp phép hoặc theo chứng từ
bán nước thô giữa cơ sở sản xuất công nghiệp với
đơn vị bán nước thô. Hình thức chi trả dịch vụ môi
trường rừng được áp dụng là hình thức chi trả gián

Đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ
sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao
với các quy định thực hiện thí điểm,
sẵn sàng phối hợp với Cơ quan quản
lý Quỹ trong quá trình thực hiện.

tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp
tỉnh, số tiền ủy thác chi trả được đưa vào kế hoạch
thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng hằng năm
được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ sự
đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao với các quy định
thực hiện thí điểm, sẵn sàng phối hợp với Cơ quan
quản lý Quỹ trong quá trình thực hiện. Ngay tại Hội
nghị, trước sự chứng kiến của Hội đồng quản lý Quỹ,
đại diện 3 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất
khác nhau đã ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ
môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
của tỉnh. Dự kiến ngay trong tháng 6/2017, Cơ quan
quản lý Quỹ sẽ hoàn thành việc ký kết hợp đồng
với các doanh nghiệp còn lại và với các hợp đồng
này, nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng từ các
doanh nghiệp thực hiện thí điểm sẽ đóng góp thêm
tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng về cho
Quỹ số tiền trên 800 triệu đồng/năm.
Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Như Tuấn
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích
cực, nhiệt tình, trách nhiệm của các doanh nghiệp.
Đồng chí mong muốn rằng, sau khi kết thúc việc
thực hiện thí điểm, các doanh nghiệp tiếp tục
đồng hành cùng với Quỹ để thực hiện thành công
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí giao nhiệm vụ
cho Cơ quan quản lý Quỹ tiếp tục ký hợp đồng
với các doanh nghiệp còn lại và tham mưu cho Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng
quản lý Quỹ theo dõi, đánh giá, tổng kết và báo
cáo thường xuyên, kịp thời về UBND tỉnh, Tổng cục
Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn để phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành áp
dụng chung trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 13/7/2017, UBND Hà Tĩnh đã ban hành Quyết
định số 1963/QĐ-UBND quy định thí điểm chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất
công nghiệp sử dụng nước trực tiếp có nguồn gốc
từ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo Quyết định
này, có 3 đối tượng thuộc diện phải chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng là Công ty cổ phần Đầu tư
và Phát triển Vũng Áng, Công ty TNHH gang thép
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Tổng công ty
khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh. Mức chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp sử dụng nước trực tiếp có nguồn gốc
từ rừng là 50 đồng/m3 nước thô. Thời gian thí điểm
kéo dài trong 12 tháng.
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Cộng đồng thôn Tân Đum,
xã Xốp, huyện Đăk Glei

Lấy rừng để giữ lấy rừng
Nguyễn Thị Lệ, Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Kon Tum

Cộng đồng thôn Tân Đum, xã Xốp được Nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng với
tổng diện tích là 94,77 ha tương ứng số tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016
nhận được là hơn 11,7 triệu đồng. Trước đây, khi Dự án Tăng cường thực thi
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam (IPFES) chưa được triển
khai tại Kon Tum thì tiền dịch vụ môi trường rừng được chia đều cho các hộ dân
trong thôn, song, họ chưa biết số tiền này được sử dụng cho những việc gì hay
sử dụng số tiền này cho phát triển sinh kế như thế nào cho hiệu quả.

Nguồn ảnh: Việt Hùng
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N

ăm 2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Dự án IPFES
tổ chức Khóa tập huấn “Quản lý và sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng trong phát triển sinh
kế có lồng ghép giới tại thôn làng” cho các cộng
đồng dân cư thôn, hướng đến mục tiêu quản lý
và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
có hiệu quả cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, các
hoạt động chung của thôn và phát triển sinh kế hộ
gia đình.
Ngày 14/6/2017, khi trở lại xã Xốp huyện Đăk Glei
để hỗ trợ đánh giá cách quản lý và sử dụng tiền dịch
vụ môi trường rừng của các cộng đồng dân cư thôn
nơi đây, chúng tôi rất vui mừng khi bà con đã biết
cách sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng
hiệu quả và tiêu biểu nhất là cộng đồng thôn Tân
Đum. Sau khóa tập huấn năm 2016, họ đã thành
lập Ban quản lý dịch vụ môi trường rừng của thôn
gồm 07 thành viên làm việc nhiệm kỳ 02 năm;
Ban quản lý dịch vụ môi trường rừng của thôn đã (i)
Xây dựng quy chế sử dụng tiền dịch vụ môi trường
rừng, cụ thể như: tuần tra quản lý bảo vệ vào mùa
khô 05 lần/tháng, mùa mưa 03 lần/tháng; Tuần
tra đột xuất 03 lần/tháng, chi trả công tuần tra
150.000 đồng/công; Chi các hoạt động chung của
thôn (chi thăm hỏi ốm đau 200.000 đồng/lần, chi
họp thôn vào các ngày lễ lớn của đất nước 300.000
đồng/lần...); Cho vay vốn phát triển sinh kế cả cộng
đồng đã họp và thống nhất trích lại với tổng số vốn

Một khi cộng đồng có sự thống nhất
cao về cách sử dụng nguồn tiền dịch
vụ môi trường rừng hiệu quả, công
khai và minh bạch thì những cánh
rừng của cộng đồng thôn đó sẽ được
bảo vệ tốt hơn
là 10.000.000 đồng, đối tượng cho vay là hộ nghèo
có kế hoạch phát triển sinh kế hộ gia đình mình, số
hộ cho vay là 02 hộ, lãi suất vay 0,5%/tháng, thời
gian vay là 12 tháng;…); (ii) Lập kế hoạch chi tiết
sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường hàng năm,
biết cách ghi chép quản lý sổ sách chứng từ.
Từ đây có thể thấy rằng 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 một quy chế sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng luôn
phải gắn chặt với lợi ích của mỗi thành viên trong
cộng đồng đó; từ đó giúp người dân nhận thấy

rằng hàng năm cả cộng đồng đều được hưởng lợi
từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, nếu biết
cách sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch thì
đó chính là “Lấy rừng để giữ lấy rừng” người dân có
tiền để chi trả cho công tác quản lý bảo vệ rừng, chi
cho các hoạt động chung của thôn và đặc biệt có
thể giúp các hộ nghèo trong thôn có vốn phát triển
kinh tế hộ gia đình vươn lên xóa đói, giảm nghèo
thắt chặt tình đoàn kết của các hộ gia đình trong
cộng đồng.
Một khi cộng đồng có sự thống nhất cao về cách
sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu
quả, công khai và minh bạch thì những cánh rừng
của cộng đồng thôn đó sẽ được bảo vệ tốt hơn, góp
phần cùng với toàn xã hội chung tay bảo vệ nguồn
tài nguyên rừng bền vững. Hi vọng rằng những
năm tiếp theo, cộng đồng thôn Tân Đum, xã Xốp,
huyện Đăk Glei sẽ làm tốt hơn nữa việc sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả cũng như
công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương.
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Tin Địa Phương

Hội thi
“Tìm hiểu về chính
sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng”

tại Nghệ An
Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với
công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững
và nâng cao nhận thức của người dân về
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Ngày 19/6/2017, tại Trung tâm Văn hóa
huyện Tương Dương, được sự tài trợ của
Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD),
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
thống nhất với UBND huyện Tương Dương
đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng” năm 2017 trên
địa bàn huyện Tương Dương. Hội thi cũng
là sân chơi để các cộng đồng thôn bản có
cơ hội trình bày ý tưởng, chia sẻ thành quả
trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng
tỉnh Nghệ An

C

ác đội tham gia hội thi đến từ 04 cộng đồng
tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng tại 4 xã: Yên Na,
Lượng Minh,Tam Đình và Xá Lượng.
Tại Hội thi, các đội sẽ tham gia 3 phần thi: kiến
thức, tài năng và xử lý tình huống. Phần thi kiến
thức gồm 08 câu hỏi liên quan đến chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng; các đội thi lựa chọn
01 đáp án đúng trong 04 phương án được đưa ra.
Phần thi sôi nổi nhất của Hội thi là phần thi tài
năng. 04 tiểu phẩm: “Bảo vệ lấy rừng” của Đội Xá
Lượng; “Tiền về tay dân” đến từ Đội Lượng Minh;
“Nhận khoán bảo vệ rừng để hưởng chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng” của Đội Yên Na
và “Rừng vàng” của Đội Tam Đình được khai thác
từ những góc nhìn khác nhau nhưng đều mang
thông điệp gắn liền với chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng, ngoài ra mỗi tiểu phẩm còn
mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền và cũng
không kém phần hài hước, dí dỏm, để lại nhiều ấn
tượng cho khán giả.
Phần cuối là phần thi xử lý tình huống, các đội thi
cùng thảo luận và đưa ra những cách xử lý cho mỗi
câu hỏi tình huống ban tổ chức đưa ra về vấn đề
quản lý, bảo vệ rừng. Xen giữa các phần thi là các
tiết mục văn nghệ đến từ các đội thi và khán giả.
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Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Hội thi là sân chơi để các
cộng đồng thôn bản có cơ
hội trình bày ý tưởng, chia sẻ
thành quả trong hoạt động
quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên của
địa phương

Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Kết quả cuối cùng, Ban giám khảo đã trao Giải Nhất
cho Đội Xá Lượng, Giải Nhì thuộc về Đội Tam Đình,
hai Đội Yên Na và Lượng Minh đồng Giải Ba.

Nguồn ảnh: Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Với sự đầu tư tập luyện đến từ các đội thi, sự tham
gia cổ vũ tích cực của khán giả, hội thi đã diễn ra
thành công tốt đẹp. Hội thi không chỉ giúp cho
các đội tham gia cũng như khán giả hiểu biết
thêm, tạo sự gắn kết, đồng thuận của cộng đồng
về chính sách chi trả dịch vụ môi trưởng rừng nói
riêng mà còn giúp nâng cao nhận thức của người
dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững
nói chung.
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Nguồn ảnh: Việt Hùng

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và
tăng cường quản trị rừng ở Việt Nam:

Một số rào cản và vướng mắc
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature, 2017)

S

au hơn 5 năm thực hiện, chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng của Việt Nam đã
khẳng định là một trong những thành tựu
quan trọng của ngành lâm nghiệp Việt Nam, xác
lập được một công cụ tài chính ủy thác đổi mới,
hữu hiệu cho công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Việt
Nam, nhất là bảo vệ các hệ thống rừng tự nhiên
phòng hộ, đặc dụng, mang lại nhiều lợi ích về môi
trường, kinh tế và xã hội. Có thể nhận thấy rằng,
chi trả dịch vụ môi trường rừng đang từng bước tác
động vào hệ thống quản trị rừng ở các địa phương
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theo hướng xã hội hóa – tăng cường sự tham gia
của nhiều bên liên quan theo cơ chế đảm bảo chi
trả dựa vào kết quả bảo vệ rừng. Vai trò, quy mô,
cách thức thực hiện và tiềm năng của chi trả dịch
vụ môi trường rừng ở Việt Nam đã thu hút sự quan
tâm của các tổ chức ngoài nhà nước (NGOs) vì khả
năng của chính sách này trong thúc đẩy quyền tiếp
cận tài nguyên rừng, đất rừng, hưởng lợi từ chi trả
của hộ gia đình và cộng đồng, nhất là dân tộc thiểu
số, và cải thiện phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại địa
phương. Từ năm 2014-2017, thông qua Liên minh

Đất rừng (LMĐR/Forland) các tổ chức thành viên
bao gồm PanNature, CORENARM, CRD và SEEDS
đã thực hiện các nghiên cứu xem xét ảnh hưởng
của chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam đối
với hệ thống quản trị rừng địa phương, đồng thời
phối hợp với Quỹ Bảo vệ &Phát triển rừng Việt Nam
và các tỉnh nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng
khung chỉ số hướng dẫn giám sát, đánh giá chi trả
dịch vụ môi trường rừng tại các tỉnh. Thông qua
các hoạt động khảo sát, tham vấn, phân tích thực
tế thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các
địa phương, vấn đề đặt ra là có những rào cản và cơ
hội nào, xét từ góc độ quản trị rừng, cần được xem
xét để việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường
rừng sẽ đạt được mục đích cuối cùng và quan
trọng nhất: bảo vệ được tính nguyên vẹn của hệ
thống rừng tự nhiên của địa phương, và trên toàn
quốc, trong các lưu vực đang áp dụng chi trả dịch
vụ môi trường rừng một cách bền vững. Các thảo
luận nổi bật gồm có các vấn đề sau:

•

1. Sự tham gia và phối hợp của
của các bên liên quan

•

Triển khai thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP
dẫn đến sự thành lập và vận hành của gần 40 Quỹ
Bảo vệ &Phát triển rừng cấp tỉnh – một thiết chế
tài chính lâm nghiệp mới tại các địa phương, được
điều hành bởi Hội đồng quản lý quỹ có đại diện của
nhiều sở ngành tham gia. Phần lớn các Quỹ Bảo vệ
&Phát triển rừng do UBND tỉnh trực tiếp quản lý,
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, hướng
dẫn, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện theo
các quy định hiện hành. Tuy nhiên, thành phần,
động lực và vai trò tham gia của các bên liên quan
có một số vấn đề đáng quan tâm như sau:

2. Mức độ linh hoạt và đáp ứng
với yêu cầu thực tiễn quản lý bảo
vệ rừng của chính sách

•

•

•

Mức độ tham gia của chính quyền địa phương
(UBND xã) trong cả hoạt động chi trả dịch vụ
môi trường rừng và giám sát quản lý bảo vệ
rừng rất thấp; thiếu thông tin và chưa thực
sự lồng ghép được thực hiện chi trả dịch vụ
môi trường rừng vào kế hoạch hoạt động lâm
nghiệp của địa phương; thiếu cơ chế tài chính
hiệu quả để gắn kết chính quyền địa phương
trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng nói
chung;
Thiếu các cơ chế yêu cầu chủ rừng tổ chức
(trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn hoặc UBND tỉnh) – là đầu mối chi trả,
tuân thủ chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết
quả quản lý bảo vệ rừng theo định kỳ về cho
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng như
Hạt Kiểm lâm (với chức năng là đơn vị quản lý
chủ rừng trên địa bàn);
Hạn chế của công tác truyền thông nên tỷ lệ
hộ gia đình, cộng đồng tham gia có hiểu biết
đúng, đủ về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng là khá thấp; từ đó quyền tham gia
và hưởng lợi của họ có thể không được đảm
bảo;

Chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang trở
thành chính sách quan trọng thúc đẩy các chủ rừng
tổ chức (ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp)
thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ

Hội đồng quản lý Quỹ không có sự tham gia
của đại diện (nhóm) sử dụng dịch vụ (công ty
thủy điện, cấp nước, du lịch) và tổ chức xã hội
(nhất là Hội phụ nữ, và sau này có thể là Hội
chủ rừng);
Cơ quan kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm, Hạt
Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn) cần thực hiện
đúng chức năng theo dõi, giám sát hoạt động,
nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng của các chủ
rừng tham gia, nhất là các hộ gia đình và cộng
đồng nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng
trên địa bàn chi trả. Việc Hạt Kiểm lâm thực
hiện vai trò đầu mối chi trả cho hộ gia đình
và cộng đồng khó đảm bảo được tính khách
quan và đúng đắn về trách nhiệm báo cáo kết
quả bảo vệ rừng;
Nguồn ảnh: VNFF
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thực sự tham gia tuần tra bảo vệ rừng; cũng
như chưa có sự chủ động trong việc kết nối và
lồng ghép với các nguồn lực và sáng kiến khác
có cùng mục đích như hỗ trợ phát triển sinh kế
cộng đồng vùng đệm để thực hiện đồng quản
lý rừng (40 triệu đồng/thôn, bản/năm; theo
Quyết định 24/2012/QĐ-TTg), chương trình
30A (hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững);

3. Thiếu hệ thống giám sát,
báo cáo và đánh giá đầy đủ và
thực chất
Nguồn ảnh: VNFF

gia đình và cộng đồng địa phương, cũng như đảm
bảo các hộ gia đình được giao rừng được hưởng
lợi và nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.
Tuy nhiên, xét từ mục tiêu bảo vệ rừng, thực tiễn
cho thấy chính sách này vẫn bộc lộ một số hạn chế,
rào cản trong việc đáp ứng các yêu cầu thực tiễn
về quản lý bảo vệ rừng tại các địa phương như sau:

•

•

•
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Với vai trò là chủ rừng, bên cung cấp dịch vụ,
nhưng các ban quản lý rừng (đặc dụng, phòng
hộ) – được xác định là đơn vị sự nghiệp công
lập có thu, nhưng chưa được đảm bảo quyền
chủ động về quản lý, sử dụng đối với toàn bộ
nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng; mà
chịu sự điều tiết (về tài chính) từ các cơ quan
quản lý ngân sách; không khuyến khích các
chủ rừng hướng đến tạo nguồn tài chính bền
vững cho quản lý bảo vệ rừng;
Các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ
dịch vụ môi trường rừng không tạo điều kiện
cho phép các ban quản lý rừng chủ động, linh
hoạt sử dụng kinh phí để chi cho hoạt động
phối hợp liên ngành, tuần tra xử lý các điểm
nóng phá rừng; hỗ trợ giải quyết chồng lấn,
tranh chấp sử dụng đất giữa chủ rừng với hộ
gia đình/cộng đồng, hoặc chi cho khoanh
nuôi, phục hồi rừng; cũng như hỗ trợ sinh kế
nhằm thúc đẩy đồng quản lý rừng ở các khu
vực ưu tiên; Các quy định về quản lý chi trả
dịch vụ môi trường rừng chưa bao gồm cơ
chế để có thể chia sẻ nguồn thu nhằm bố trí
kinh phí hỗ trợ cho chính quyền địa phương
(UBND xã) để họ có thể tham gia tích cực và
hiệu quả hơn trong công tác quản lý bảo vệ
rừng và thúc đẩy sự tham gia của người dân
trong hoạt động chi trả;
Thiếu các hướng dẫn để ràng buộc và đảm bảo
rằng các hộ gia đình và cộng đồng địa phương

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Những khó khăn về mặt kỹ thuật giám sát, cũng
như hạn chế về cơ chế báo cáo, đã không giúp Quỹ
bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh có thể theo dõi và
báo cáo được một cách đầy đủ về hiệu quả và tác
động của chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với
công tác quản lý bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế
cộng đồng tại địa phương. Thực tiễn này đặt ra các
thách thức về tính minh bạch và trách nhiệm giải
trình của các Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng cũng
như các chủ rừng (tổ chức) về hiệu quả quản lý, sử
dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các rào
cản đó bao gồm:

•

•

Chưa có các quy định và hướng dẫn kỹ thuật
cho Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng cấp tỉnh và
các chủ rừng tổ chức về phương pháp tổ chức
thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá và báo
cáo đầy đủ, toàn diện kết quả, hiệu quả và tác
động của chi trả dịch vụ môi trường rừng tại
địa bàn, địa phương;
Thiếu các quy định về cơ chế tuân thủ chế độ
báo cáo của chủ rừng tổ chức và đầu mỗi chi
trả khác (như Hạt Kiểm lâm) về kết quả Quản
lý - Bảo vệ rừng trong khu vực chi trả về cho
Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng cấp tỉnh để tổng
hợp và báo cáo;

Tóm lại, hiệu quả và tác động của thực hiện chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ
là những ưu tiên đặt vào cải thiện các chính sách
quốc gia, mà đòi hỏi cần có những điều chỉnh, bổ
sung về cải thiện thể chế và hướng dẫn kỹ thuật
thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp
địa phương. Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, đúng
chức năng của các cơ quan liên quan, bổ sung
các công cụ hỗ trợ quản lý chi trả, và sử dụng linh
hoạt kinh phí cho cải thiện hoạt động bảo vệ rừng,
phục hồi rừng và đồng quản lý rừng là những khía
cạnh sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị rừng
của các địa phương thuộc địa bàn chi trả dịch vụ
môi trường rừng.

Chuyên Mục

HỎI ĐÁP

Câu
hỏi

Thưa Ông, Ông đánh giá thế nào về thực hiện
Luật Bảo vệ và phát triển rừng hiện hành?

Trả
lời

Qua 12 năm thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển
rừng năm 2004, ngành Lâm nghiệp đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa, thể hiện
tập trung ở một số mặt sau:
Một là, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ
thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội
trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Thể chế
hóa quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nước là
chuyển nền lâm nghiệp lấy quốc doanh là chủ yếu
sang lâm nghiệp xã hội. Đa dạng hóa các thành
phần kinh tế; cùng với coi trọng công tác bảo vệ
rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh
thực hiện phát triển lâm nghiệp chủ yếu dựa vào
khai thác rừng tự nhiên sang trồng rừng, phục
hồi rừng tự nhiên trên nền tảng quy hoạch ba
loại rừng. Tái cơ cấu nâng cao giá trị và sức cạnh
tranh lâm sản theo chuỗi cả về sản phẩm và dịch
vụ môi trường rừng; tạo thu nhập mới, bền vững
cho người làm nghề rừng. Chú trọng hơn về bảo vệ
môi trường sinh thái; các yêu cầu về quốc phòng,
an ninh, an sinh.
Hai là, diện tích rừng liên tục tăng, từ 12,306 triệu
ha, với độ che phủ 37% năm 2004 lên đến 14,377
triệu ha, với độ che phủ 41,19 % năm 2016. Khoán
bảo vệ rừng bình quân từ 2,6 triệu ha/năm giai
đoạn 2006-2010 lên bình quân 5,1 triệu ha/năm
giai đoạn từ 2011 đến nay. Vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản
giảm từ bình quân 39.165 vụ/năm giai đoạn 20062010 xuống 26.205 vụ/năm giai đoạn 2011-2016;
số vụ cháy rừng giảm từ bình quân 571 vụ/năm
giai đoạn 2006-2010 xuống 384 vụ/năm giai đoạn
2011-2016; diện tích rừng bị thiệt hại bình quân
5.546 ha/năm giai đoạn 2006-2010 giảm xuống
2.948 ha/năm giai đoạn 2011-2016.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Hà Công Tuấn trả lời phỏng vấn
Báo Đại biểu Nhân dân

Ba là, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng từ
bình quân 2,8 tỷ USD/năm giai đoạn 2006-2010
lên 6,52 tỷ USD/năm giai đoạn từ 2011-2015. Năm
2016, trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến
phức tạp, nhưng kim ngạch xuất khẩu xuất khẩu
đồ gỗ và lâm sản vẫn đạt 7,3 tỷ USD với giá trị xuất
siêu 5,4 tỷ USD.
Bốn là, Dịch vụ môi trường rừng đã trở thành
nguồn tài chính quan trọng, bền vững, với mức
thu khoảng 1300 tỉ đồng/năm, đã thực hiện chi
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Chuyên mục Hỏi đáp

trả cho trên 5,5 triệu héc ta rừng, góp phần nâng
cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu
nhập cho người dân làm nghề rừng; giảm áp lực
chi ngân sách Nhà nước.
Tuy vậy, trước yêu cầu đổi mới và thay đổi của tình
hình quốc tế Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm
2004 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nhất là cần
thiết sửa đổi, bổ sung để ngăn chặn tình trạng
phá rừng; suy giảm diện tích và chất lượng rừng
tự nhiên, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra phức tạp;
sản xuất lâm nghiệp đang bị “cắt khúc”, hiệu quả
sản xuất kinh doanh thấp; công nghiệp chế biến
lâm sản chủ yếu nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, năng
suất, giá trị gia tăng thấp; đóng góp của ngành lâm
nghiệp trong nền kinh tế của cả nước và thu nhập
từ nghề rừng chưa tương xứng với tiềm năng...
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Câu
hỏi

Chúng ta đang trong quá trình đẩy mạnh tái cơ
cấu nông nghiệp. Vậy, những điểm mới cốt lõi
trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
có giải quyết được vấn đề tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, thưa Ông?

Trả
lời

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013; Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban
hành Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN, ngày
08/7/2013 về tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Với mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế,
xã hội và môi trường; từng bước chuyển đổi mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Trong đó tập trung:
Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi
trường rừng; tăng giá trị sản xuất bình quân hàng
năm 4 - 4,5%; Từng bước đáp ứng nhu cầu gỗ, lâm
sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Góp
phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện
sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển
bền vững.
Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) đã quán
triệt quan điểm về phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước; thể chế hóa
chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói
chung và lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng, với những
điểm mới cơ bản sau:
Một là, thể chế hóa sâu sắc hơn quan điểm quản
lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là nền tảng
phát triển lâm nghiệp, chủ trương xã hội hóa, huy
động nguồn lực xã hội cho bảo vệ, phát triển rừng.

Làm rõ địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ của chủ
rừng. Cụ thể hóa trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng
đối với chính quyền các cấp và tổ chức kiểm lâm.

Câu
hỏi

Hai là, thể chế hóa quản trị lâm nghiệp theo chuỗi
liên kết, gồm mở rộng đối tượng điều chỉnh của
Luật đối với hoạt động chế biến thương mại lâm
sản; lần đầu bổ sung chế định về Dịch vụ môi
trường rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải
pháp tổ chức thực hiện như thế nào nếu như Luật
Bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội thông
qua, thưa Ông?

Trả
lời

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015, cùng với quá trình xây
dựng, hoàn thiện dự thảo Luật; ngay từ bây giờ, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên
cứu, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định
chi tiết về những nội dung Quốc hội dự kiến giao
Chính phủ ban hành, đảm bảo Nghị định có hiệu
lực cùng với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

Ba là, thể chế hóa chế độ sở hữu rừng theo quy
định của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, rừng tự
nhiên và rừng trồng do Nhà nước đầu tư vốn thuộc
sở hữu toàn dân, đa dạng hóa các hình thức sở hữu
đối với rừng trồng là rừng sản xuất.
Bốn là, thể chế hóa các quy định về quản lý rừng
bền vững, cơ chế, chính sách phát triển giống cây
trồng có năng suất, chất lượng cao, trồng cây gỗ
lớn, bảo đảm kinh doanh rừng lâu dài, liên tục; tối
ưu hóa hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.
Năm là, quy định mới so với Luật hiện hành về điều
chỉnh quan hệ xã hội trong chế biến và thương mại
lâm sản; giá rừng, đầu tư và tài chính lâm nghiệp.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề xuất và chủ
động tuyên truyền, phổ biến Luật đến tổ chức,
công dân, nhất là những người làm nghề rừng
và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bởi Luật.
Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm tính phù hợp,
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong
lĩnh vực Lâm nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
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1

TIN
sắp tới

Ban hành Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số điều Thông
tư 24/2013/TT-BNNPTNT
ngày 06/5/2013 về quy định
trồng rừng thay thế khi
chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác

2
Ban hành Thông tư thay thế
các Thông tư 80/2011/TTBNNPTNT, Thông tư 20/2012/
TT-BNNPTNT và Thông tư liên
tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNTBTC liên quan đến chính sách
chi trả dịch vụ môi trường
rừng sau khi Nghị định
147/2016/NĐ-CP ra đời

3
Ban hành Quyết định
của Thủ tướng Chính
phủ thí điểm chi trả
dịch vụ môi trường
rừng đối với các cơ sở
sản xuất công nghiệp
có sử dụng nước trực
tiếp từ nguồn nước

Tầm nhìn VNFF

Vì
Tương Lai
Xanh
Việt Nam

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.
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