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Tin Trung Ương

huy động ủy thác nguồn thu từ
DVMTR giai đoạn 2011-2016
đạt hơn 6.510 tỷ đồng (trong đó
thu từ cơ sở sản xuất thủy điện
chiếm chủ yếu với hơn 97%),
bình quân trên 1.200 tỷ đồng/
năm tương đương với 22% tổng
đầu tư bình quân năm của toàn
xã hội cho ngành lâm nghiệp.
Đây là nguồn tài chính ổn định,
bền vững có khả năng sẽ được
tiếp tục tăng cao do khai các
DVMTR qua đó sẽ góp phần làm
giảm đầu tư ngân sách nhà nước
đầu tư cho ngành lâm nghiệp.

Trong bối cảnh nguồn lực cho bảo vệ và phát triển
rừng còn chưa tương xứng với tiềm năng, vai trò
của rừng mang lại, ngân sách nhà nước đầu tư cho
ngành lâm nghiệp còn hạn chế, yêu cầu xã hội hóa
trong việc huy động nguồn lực cho công tác quản
lý bảo vệ và phát triển rừng là hết sức cấp thiết.
Ngày 14/01/2008 Chính phủ ban hành Nghị định
số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
(Nghị định 05) nhằm mục đích thu hút, tiếp nhận
các nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước
cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chi trả dịch
vụ môi trường rừng (DVMTR) là một trong nguồn
tài chính quan trọng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng. Tiếp theo đó, ngày 10/04/2008, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg
thực hiện thí điểm chi trả DVMTR tại tỉnh Sơn La và
tỉnh Lâm Đồng. Sau hai năm thí điểm được đánh
giá thành công, ngày 24/09/2010, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính
sách chi trả DVMTR (Nghị định 99).
Sau hơn 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng (2008-2016) gắn với 6 năm triển
khai thực hiện Nghị định 99 về chính sách chi trả
DVMTR, các chính sách này đã từng bước lan toả,
tạo ra nguồn tài chính mới, ổn định, bền vững cho
bảo vệ phát triển rừng, gia tăng đóng góp của
ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, góp
phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống của người
làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ít
người ở các vùng miền núi.
Đến nay, toàn quốc đã có 42 Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng (BV&PTR) từ Trung ương đến địa phương,
ký kết được 471 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR,
2

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số tiền chi trả cho các chủ rừng
là 5.024 tỷ đồng cho hơn 500
ngàn hộ gia đình, cá nhân, tổ
chức quản lý bảo vệ 5,87 triệu ha
rừng chiếm 42% tổng diện tích
rừng toàn quốc góp phần hỗ trợ cho chủ rừng có
kinh phí quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ các Công ty
lâm nghiệp khi dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên và
hỗ trợ kịp thời cho người dân miền núi bảo vệ rừng
có điều kiện nâng cao đời sống. Các địa phương đã
được phép sử dụng gần 385 tỷ để hỗ trợ các chủ
rừng xây dựng các công trình lâm sinh phục vụ
phát triển rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa
cháy rừng.
Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR công tác
quản lý bảo vệ rừng có nhiều kết quả tích cực, số vụ
vi phạm Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng, diện
tích rừng bị thiệt hại trong giai đoạn 2011-2015
giảm lần lượt là 32,9% và 58,2% so với giai đoạn
2006-2010.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình thực
hiện chính sách còn gặp phải một số khó khăn,
vướng mắc như: (i) Thu tiền DVMTR còn thấp so
với tiềm năng hiện có do hiện mới có 3 loại DVMTR
đã thực hiện với các đối tượng là thủy điện, nước
sạch và du lịch; (ii) Một số đơn vị sử dụng DVMTR
(nhà máy thủy điện, nước sạch và cơ sở kinh doanh
du lịch) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả tiền
DVMTR hoặc trả chậm dẫn đến nợ đọng nhiều; (iii)
Địa vị pháp lý của Quỹ chưa rõ ràng dẫn đến các
địa phương hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau,
thiếu thống nhất, việc tự chủ tài chính gặp khó
khăn do đó các Quỹ tỉnh gặp nhiều khó khăn trong
tổ chức hoạt động.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân
Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ
và Môi trường của Quốc hội cùng nhiều đại biểu
khác đều đánh giá cao những kết quả đạt được
sau quá trình 5 năm thực hiện chính sách, đây là

những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định hướng
đi đúng trong trong việc tạo nguồn lực bổ sung
cho ngành Lâm nghiệp thông qua sáng kiến tạo cơ
chế tài chính mới. Tuy nhiên, tiềm năng từ DVMTR
còn rất lớn. Trong thời gian tới, cần tính toán cụ thể
để khai thác tối đa, không chỉ từ thủy điện, nước
sạch, du lịch mà các loại DVMTR khác từ cơ sở công
nghiệp có sử dụng nước mặt, cơ sở thủy sản có
sử dụng nước từ rừng, các cơ sở có phát thải khí
gây hiệu ứng nhà kính và huy động các nguồn lực
trong nước, quốc tế nhằm bảo vệ, phát triển rừng
tốt nhất, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.
Hội nghị lần này là cơ hội tốt để đề xuất các giải
pháp hữu hiệu, thúc đẩy thực thi chính sách, đặc
biệt là thúc đẩy việc nghiên cứu, đề xuất khai thác
hết các tiềm năng của DVMTR đề xuất mức chi trả
DVMTR tiệm cận với giá trị thực; đề xuất với Quốc
hội về sáng kiến tạo cơ chế tài chính mới để Luật
hóa trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
làm căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện.
Với ý nghĩa đó, sau Hội nghị, dựa trên các nội dung,
báo cáo trình bày, các ý kiến thảo luận, trao đổi,
góp ý của các nhà khoa học, các đại biểu tại Hội
nghị, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ
nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp, góp phần

Ảnh: Duy Thái

Phát triển các

chỉ số giám sát,
báo cáo
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trả dịch vụ môi trường rừng

Phạm Văn Trung, VNFF

nâng cao giá trị của ngành Lâm nghiệp đối với đời
sống xã hội. Việc làm này sẽ góp phần tạo ra sự
chuyển biến tốt trong tổ chức vận hành hệ thống
các Quỹ BV&PTR từ Trung ương tới các địa phương,
gắn kết với việc thực thi có hiệu quả chính sách
chi trả DVMTR, góp phần thực hiện thành công
Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền
vững giai đoạn 2016-2020.

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị định 99 về chính
sách chi trả DVMTR, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt
chính sách chi trả DVMTR, bước đầu mang lại các hiệu
quả tích cực, huy động được nguồn lực đáng kể cho công
tác quản lý, bảo vệ rừng. Chi trả DVMTR được công nhận
là một trong 10 thành tựu nổi bật của ngành NN&PTNT
giai đoạn 2011-2015.

T

uy vậy, quá trình triển khai chính sách vẫn còn tồn tại một
số hạn chế như còn thiếu quy định cụ thể, đồng bộ về
giám sát đánh giá (GSĐG) chi trả DVMTR. Thời gian qua,
bên cạnh sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế về nghiên cứu và xây
dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá chi trả DVMTR, các bộ phận
của Quỹ BV&PTR Việt Nam (Quỹ Trung ương) cũng chủ động xây
dựng các chỉ số giám sát, báo cáo thực hiện chính sách chi trả
DVMTR. Các chỉ số do Quỹ BV&PTR Việt Nam xây dựng sẽ hỗ trợ
trực tiếp cho công tác báo cáo và giám sát hoạt động của các Quỹ
BV&PTR tỉnh một cách thống nhất, chính xác, tiết kiệm thời gian.
Bên cạnh đó, bộ chỉ số giám sát, báo cáo còn giúp cho việc đánh
giá sơ kết thực hiện chính sách 3-5 năm/lần.
Số 1 - Quí I/2017
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Tin Trung Ương

Các chỉ số được tạm phân theo 4 hạng mục: (i) Thể chế, chính sách và chỉ đạo điều hành; (ii) Kinh tế; (iii)
Xã hội; và (iv) Môi trường, theo bảng tổng hợp 17 chỉ số như sau:
STT Các chỉ số
I

THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Số lượng và thông tin cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong kỳ

2

Số lượng và thông tin cụ thể các văn bản chỉ đạo điều hành được ban hành trong kỳ

3

Số lượng và thông tin cụ thể về tổ chức (Quỹ, chi nhánh Quỹ) được thành lập

4

Số đoàn/lượt công tác thực hiện kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện chính sách được thực hiện

5

Cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR vào hệ thống

6

Số lượng và loại hình hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách được thực hiện

II

KINH TẾ

1

Số lượng các hợp đồng ủy thác được đàm phán, ký kết và điều chỉnh bổ sung

2

Kết quả thu tiền DVMTR, bao gồm số phải thu, số đã thu và số còn phải thu chi tiết: theo nguồn thu; theo đối tượng;
lũy kế thu tiền DVMTR các năm đến thời điểm báo cáo; theo cấp (Tỉnh tự thu, Quỹ Trung ương điều phối).

3

Tổng số tiền được phê duyệt chi trong năm bao gồm: chi quản lý; chi dự phòng; chi cho các đối tượng chủ rừng, ủy
ban nhân dân xã, tổ chức chính trị xã hội

4

Tổng số tiền đã giải ngân đến thời điểm báo cáo bao gồm: chi quản lý; chi dự phòng; chi cho các đối tượng chủ
rừng, ủy ban nhân dân xã, tổ chức chính trị xã hội

III

XÃ HỘI

1

Thống kê số lượng và diện tích rừng các đối tượng cung ứng DVMTR bao gồm: chủ rừng là tổ chức Nhà nước; chủ
rừng là tổ chức không thuộc Nhà nước; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân
dân xã; Tổ chức chính trị xã hội

2

Thu nhập bình quân của người dân từ DVMTR (mức thu và tỷ trọng trong cơ cấu thu nhập)

3

Số lượng các khóa đào tạo/ tập huấn tăng cường năng lực thực hiện chính sách được tổ chức

4

Số lượt người được tham gia các khóa đào tạo tập huấn (chi tiết thành phần tham dự)

IV

MÔI TRƯỜNG

1

Tổng diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR trong kỳ (chi tiết theo 3 loại rừng và nguồn gốc hình thành rừng),
trong đó số diện tích rừng đã khoán bảo vệ. Diện tích rừng cung ứng DVMTR bị thiệt hại (phá, cháy, thiên tai)

2

Số vụ vi phạm trong khu vực có chi trả DVMTR

3

So sánh số vụ vi phạm trong khu vực có chi trả DVMTR và khu vực không có chi trả DVMTR
Tại Hội thảo tham vấn “Lấy ý kiến về bộ chỉ số GSĐG chi trả DVMTR” tổ chức chiều ngày 24/3/2017 tại Hà Nội,
Quỹ BV&PTR Việt Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo các chỉ số trên và nhận được sự phản hồi tích cực của
đa số các đại biểu. Tuy nhiên, một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn về chỉ số “So sánh số vụ vi phạm trong
khu vực có chi trả DVMTR và khu vực không có chi trả DVMTR” sẽ khó áp dụng vào thực tế nhưng cũng có ý
kiến cho rằng khả năng áp dụng được chỉ số này tại tỉnh Sơn La.
Trong thời gian tới, Quỹ BV&PTR Việt Nam sẽ: (i) Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thực hiện thí điểm các chỉ số
GSĐG tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Kon Tum và dự kiến tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; (ii) Phối hợp với
các bên liên quan, tổ chức các cuộc họp, hội thảo tham vấn kỹ thuật, sơ kết thí điểm và hoàn thành dự
thảo chỉ số Giám sát, Báo cáo bao gồm các mẫu biểu thu thập thông tin, vào cuối năm 2017; và (iii) Làm
các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành bộ chỉ số Giám sát, Báo cáo dự kiến vào đầu
năm 2018.
Nhiều các tổ chức quốc tế cũng tham gia nghiên cứu về bộ chỉ số giám sát, đánh giá chi trả DVMTR như
CIFOR, Pannature,...
Những nghiên cứu về Bộ chỉ số giám sát, đánh giá chi trả DVMTR của các tổ chức quốc tế xem chi
tiết tại www.vnff.vn)
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Ngày 02/11/2016, Chính
phủ đã ban hành Nghị
định số 147/2016/NĐCP (Nghị định 147) sửa
đổi, bổ sung 1 số điều
của Nghị định 99, theo
đó, mức chi trả tiền
DVMTR đối với các cơ sở
sản xuất thủy điện là 36
đồng/Kwh điện thương
phẩm áp dụng kể từ
lần điều chỉnh giá bán
lẻ điện đầu tiên sau khi
Nghị định 147 có hiệu
lực (01/01/2017). Ngay
sau khi Nghị định 147
được ban hành, Quỹ BV&PTR Việt Nam đã nhanh
chóng triển khai việc ký phụ lục hợp đồng với mức
chi trả 36 đồng/Kwh với 44/322 nhà máy thủy điện.

Phối hợp triển khai hiệu quả
chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng
BĐH VNFF

Ngày 23/3/2017 tại trụ sở Cục Điều tiết điện
lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục Điều tiết
điện lực về việc phối hợp triển khai chính
sách chi trả DVMTR và thu hồi nợ đọng tiền
DVMTR đối với các nhà máy thủy điện.

T

heo báo cáo của Quỹ BV&PTR Việt Nam, đến
nay, tổng số hợp đồng ủy thác DVMTR đối
với các nhà máy thủy điện đã ký là 324 hợp
đồng, số hợp đồng còn phải ký trên cả nước là 8
hợp đồng, trong đó Quỹ Trung ương còn phải ký 2
hợp đồng với Nhà máy thủy điện Bảo Lâm - Tuyên
Quang và Nhà máy thủy điện Bá Thước 3.
Về tình hình nợ đọng tiền DVMTR, đến hết ngày
15/3/2017, 76 nhà máy thủy điện chưa nghiêm túc
thực hiện nghĩa vụ nộp tiền DVMTR về Quỹ BV&PTR
theo đúng quy định với tổng số tiền nợ đọng khá
lớn là 81,2 tỷ đồng, đặc biệt phải kể đến Nhà máy
thủy điện Nậm Chiến 1 còn nợ hơn 15,5 tỷ đồng,
Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 (tại Sơn La) nợ hơn
3,5 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 (tại Hà
Giang) nợ hơn 2,2 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Bắc
Hà (tại Lào Cai) nợ hơn 3,6 tỷ đồng, Nhà máy thủy
điện Đắk Ne (tại Kon Tum) nợ hơn 4,9 tỷ đồng...

Sau khi nghe báo cáo, trên cơ sở những đề xuất của
Quỹ BV&PTR Việt Nam, lãnh đạo Cục Điều tiết điện
lực và Tổng cục Lâm nghiệp đã thống nhất: (i) Cục
Điều tiết điện lực tham mưu Bộ Công Thương trình
Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giá bán lẻ điện
(có tính toán tiền DVMTR) trong năm 2017; (ii) Hai
bên phối hợp đôn đốc các nhà máy thủy điện khẩn
trương hoàn thành việc ký kết phụ lục hợp đồng
chi trả tiền DVMTR với Quỹ BV&PTR áp dụng mức
chi trả mới; (iii) Phối hợp có văn bản yêu cầu 76
Nhà máy thủy điện nợ đọng nghiêm túc thực hiện
chi trả tiền DVMTR và có chế tài xử phạt nếu cố tình
chây ỳ, trì hoãn việc nộp tiền DVMTR, bên cạnh đó
yêu cầu Tổng công ty điện lực Miền Trung chi trả
tiền DVMTR năm 2011 cho các nhà máy thủy điện.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tiết điện lực
và Tổng cục Lâm nghiệp là rất cần thiết, là cơ sở
quan trọng để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính
sách chi trả DVMTR.

(Chi tiết Danh sách các Nhà máy thủy điện nợ đọng
xem tại www.vnff.vn)
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Ảnh: VNFF

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
tiếp tục đem lại những

tín hiệu tích cực

BĐH VNFF

“Trong năm qua, Quỹ BV&PTR Việt Nam đã triển khai tốt chính sách chi trả DVMTR, đảm bảo
thu, chi đủ, đúng đối tượng, đóng góp tích cực cho công cuộc quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng nói chung của toàn ngành lâm nghiệp”, đây là đánh giá của Thứ trưởng, Chủ tịch Hội
đồng quản lý Quỹ Hà Công Tuấn tại phiên họp Hội đồng Quản lý Quỹ BV&PTR Việt Nam lần
thứ 1 năm 2017 diễn ra ngày 20 tháng 01 năm 2017.

N

ăm 2016, chính sách chi trả DVMTR tiếp
tục đem lại những tín hiệu tích cực, được
các cấp chính quyền, địa phương quan
tâm và đánh giá cao trong việc huy động nguồn
lực phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng
trong cả nước. Việc thí điểm các nguồn thu DVMTR
mới đã được nhiều địa phương ủng hộ, triển khai,
góp phần nâng cao vị thế, vai trò của môi trường
rừng đối với đời sống, sản xuất xã hội.
Theo báo cáo của Ban Điều hành Quỹ, năm vừa
qua, Ban Điều hành Quỹ đã tham mưu xây dựng
nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định
147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 99,
nghiên cứu chuyên đề về chi trả DVMTR đưa vào

6

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày
14/01/2008...) cùng nhiều văn bản chỉ đạo điều
hành, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan,
hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai Nghị
định 147 mới được ban hành, Nghị định 40 xử lý vi
phạm hành chính trong DVMTR, giải ngân kịp thời,
giải quyết tình trạng nợ đọng tiền DVMTR....
Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các
đối tác, VNFF đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai thí điểm cơ chế
chi trả DVMTR đối với cơ sở nuôi cá nước lạnh và
cơ sở sản xuất công nghiệp, tổ chức diễn đàn chia
sẻ, tạo cơ hội cho 41 Quỹ BV&PTR tỉnh trên cả nước
tham quan, học hỏi mô hình và áp dụng. Giai đoạn
thí điểm bước đầu đã có những kết quả nhất định,

dẫn tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Đặc biệt,
được sự hỗ trợ của các đối tác, Bộ chỉ số giám sát,
đánh giá và hệ thống phần mềm Mobile app trong
giám sát rừng đã được nghiên cứu và dự kiến bộ chỉ
số này sẽ được thí điểm tại Sơn La trong năm tới.
Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng
cường năng lực cũng được đẩy mạnh với đa dạng
hình thức, đối tượng tuyên truyền, số lượng tin
bài trên các báo, đài, phát hành ấn phẩm truyền
thông, sản phẩm truyền thông, các hội nghị, hội
thảo, đào tạo tập huấn tăng lên đáng kể so với
những năm trước.
Tiếp nối những năm trước, năm 2016, hoạt động
hợp tác quốc tế vẫn luôn được đẩy mạnh, kết quả
là đã huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ
chức quốc tế (GIZ, ADB, CIFOR, VFD, Pannature...),
hỗ trợ thực hiện thành công, hiệu quả các hoạt
động chung của Quỹ.

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Hơn 1.395 tỷ đồng tiền DVMTR của
năm 2015-2016 đã đến được tay
các chủ rừng, hỗ trợ cải thiện sinh
kế, động viên người dân yên tâm
gắn bó với rừng
được tỉnh Lào Cai nói riêng và các địa phương khác
đánh giá cao. Ngoài ra, việc nghiên cứu thí điểm
DVMTR đối với cơ sở sản xuất công nghiệp tại
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành và sẽ
thí điểm trong thời gian sớm nhất. Kết quả này là
khởi thảo đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc để mở
rộng DVMTR vào thực tiễn, đa dạng hóa nguồn thu
tiền DVMTR trong tương lai.
Về kết quả thu chi tiền DVMTR, đến ngày
31/12/2016, với 469 hợp đồng ủy thác tiền DVMTR
ký kết được, nguồn thu tiền DVMTR trên cả nước
đạt 1.284,7 tỷ đồng góp phần bảo vệ cho trên
5,875 triệu ha rừng. Hơn 1.395 tỷ đồng tiền DVMTR
của năm 2015-2016 đã đến được tay các chủ rừng,
hỗ trợ cải thiện sinh kế, động viên người dân yên
tâm gắn bó với rừng, giúp 81 công ty lâm nghiệp
đứng vững, khôi phục sản xuất, có kinh phí hoạt
động trước tình hình Chính phủ có chủ trương tạm
dừng khai thác chính gỗ từ rừng tự nhiên.
Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt, cập nhật
thường xuyên tình hình tổ chức vận hành và thực
thi chính sách chi trả DVMTR luôn được quan tâm
trong năm qua; kịp thời có ý kiến chỉ đạo, hướng

Năm qua, cùng với nỗ lực, cố gắng không ngừng
của Ban Điều hành Quỹ, sự hỗ trợ, phối hợp chặt
chẽ, kịp thời của các Bộ, ngành, đơn vị, các bên liên
quan, nhận thức của các đơn vị sử dụng DVMTR về
nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện chính sách đã được
nâng cao rõ rệt, tình hình nợ đọng tiền DVMTR đã
giảm đáng kể, hiện tại số tiền nợ đọng chỉ còn 35
tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch đề ra năm 2016 tiền
DVMTR nợ đọng không vượt quá 70 tỷ đồng.
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng
quản lý Quỹ đều bày tỏ sự đánh giá cao về những
thành công Ban Điều hành Quỹ đã gặt hái được
trong năm 2016. Phát biểu tại phiên họp, Thứ
trưởng Hà Công Tuấn đánh giá: chính sách chi trả
DVMTR ngày càng khẳng định là một cơ chế tài
chính tốt, bền vững; hệ thống Quỹ BV&PTR ngày
càng đi vào ổn định, nề nếp; tình hình giải ngân
tiền DVMTR năm 2016 kịp thời, tiền đến được tay
người dân, chủ rừng; tình hình nợ đọng được giải
quyết tích cực tuy nhiên cần tiếp tục làm giảm tối
đa số nợ đọng trong năm tới bằng việc thực hiện
nghiêm túc, áp dụng chế tài quy định tại Nghị định
40. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh một số hoạt
động trọng tâm Ban Điều hành VNFF cần tập trung
trong năm tới: triển khai ngay có hiệu quả Nghị
định 147 trên cả nước, nghiên cứu, tham mưu trình
Bộ sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn liên
quan; xin chủ trương Chính phủ quy định về chi trả
DVMTR đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở
sản xuất công nghiệp nhân rộng ra cả nước.
Với nội dung kế hoạch hoạt động 2017, những đề
xuất, kiến nghị của Ban Điều hành Quỹ được trình
bày tại cuộc họp, Hội đồng quản lý Quỹ sẽ thông qua
Nghị quyết phiên họp làm cơ sở để Ban Điều hành
Quỹ triển khai các hoạt động trong năm 2017.
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Quỹ BV&PTR Việt Nam
phối hợp với Dự án Rừng
và Đồng bằng (VFD) hỗ trợ
Sở NN&PTNT, Quỹ BV&PTR
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh tiến hành nghiên cứu,
thí điểm chi trả DVMTR đối
với các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nước
trực tiếp từ nguồn nước trên
địa bàn 3 tỉnh. Việc thu thập
tại thực địa, điều tra, khảo
sát, phân tích, xây dựng báo
cáo nghiên cứu đã được các
tư vấn hoàn thành, theo
đó, nhóm tư vấn đề xuất 4
phương án mức thu có thể
thực hiện, đó là mức 673,19
Thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng
đồng/1m3; 36,82 đồng/1m3;
45,62 đồng/1m3; và 50
đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có
đồng/1m3 nước tự khai thác
hoặc mua từ công ty thủy lợi.
Sau khi phân tích ưu nhược
điểm của từng phương án,
nhóm tư vấn đề xuất mức chi
trả là 50 đồng/1m3 nước tự
khai thác hoặc mua từ công
ty thủy lợi để phục vụ cho cho sản xuất công nghiệp. Khi áp
ghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của
dụng thí điểm với 24 cơ sở tại Thanh Hóa, 12 cơ sở tại Nghệ
Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR có hiệu lực
An và 5 cơ sở tại Hà Tĩnh thì tổng thu tương ứng là 976,9
thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Nhưng, đến nay
triệu/năm; 316,4 triệu/năm và 736,6 triệu/năm. Đặc biệt,
nguồn thu DVMTR mới chỉ tập trung vào 3 nhóm đối tượng
khi Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
chính: Thuỷ điện, nước sạch và du lịch; còn một số đối tượng
đi vào hoạt động ổn định thì tổng thu dự kiến tiền DVMTR
khác như: nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất công nghiệp có sử
của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng thêm 1,39 tỉ đồng mỗi năm. Về căn
dụng nước trực tiếp từ nguồn nước chưa thực hiện chi trả do
cứ thu tiền DVMTR, nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng thu
còn thiếu quy định cụ thể về đối tượng phải chi trả, mức chi
tiền DVMTR theo lượng nước khai thác đăng ký được Sở Tài
trả và phương thức chi trả.
nguyên và Môi trường tỉnh cấp phép (có sử dụng Tỷ lệ huy
Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước đang thí điểm động công suất trong kỳ để điều chỉnh) và giấy tờ mua nước
DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng với công ty thủy lợi. Đến nay, trên cơ sở các ý kiến tham
nguồn nước từ rừng. Với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường luận, góp ý tại 02 cuộc hội thảo đã diễn ra tại Nghệ An và
thực thi chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam” (IPFES), Ủy 01 cuộc hội thảo tại Hà Tĩnh trong tháng 4/2017, nhóm tư
ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số vấn đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu và gửi 3 tỉnh Thanh
1551/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 quy định thí điểm về mức Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành
thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các cơ sở sản Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 Ban hành
xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước Quy đính thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất
trên địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu từ tháng 7/2016. Hiện nay, công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên
Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai đã ký hợp đồng chi trả DVMTR với địa bàn tỉnh Nghệ An.
9/16 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Quyết định của UBND
Bên cạnh 3 địa phương trên, Quỹ BV&PTR Việt Nam khuyến
tỉnh, dự kiến tổng thu tiền DVMTR đạt gần 1 tỷ đồng/năm.
khích các địa phương khác chủ động tham mưu, đăng ký
Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, tham gia thí điểm về nội dung này. Những kết quả nghiên
thời gian qua Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Quỹ BV&PTR Việt Nam cứu, thí điểm tại các địa phương sẽ cung cấp thông tin quan
phối hợp với các cơ quan đơn vị, chương trình dự án có liên trọng để Quỹ BV&PTR Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp tham
quan tiến hành nghiên cứu, thí điểm chi trả DVMTR đối với mưu Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ Quyết định thực hiện chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản
xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước
nguồn nước tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
áp dụng trên phạm vi cả nước dự kiến vào năm 2018.

sử dụng nước trực tiếp
từ nguồn nước

N
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Ảnh: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020

Tham vấn kết quả nghiên cứu về

định giá

RỪNG

Nguyễn Văn Diễn, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước
về kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020

Ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục
Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu
Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) dưới sự hỗ trợ của
NORAD và IKI, một số đơn vị tổ chức Hội thảo
tham vấn kết quả nghiên cứu về Định giá rừng,
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Lâm nghiệp chủ trì hội thảo. Tham dự Hội
thảo có 60 đại biểu đại diện Văn phòng Chính
phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị thuộc Bộ
NN&PTNT; Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa,
Thái Nguyên, Hòa Bình; một số chuyên gia, tổ
chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự.

T

ại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các
báo cáo: Báo cáo kết quả nghiên cứu về
định giá rừng do TS. Vũ Tấn Phương, Viện
Khoa học Lâm nghiệp trình bày; Báo cáo trình bày
một số kinh nghiệm quốc tế trong định giá rừng
do TS. Phạm Thu Thủy, Tổ chức CIFOR trình bày; Báo
cáo một số nội dung trọng tâm về định giá rừng
đưa vào Luật Lâm nghiệp do Ông Trần Ngọc Bình,
Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục
Lâm nghiệp trình bày.
Hội thảo cũng đã nghe 10 ý kiến góp ý của đại diện
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vườn
Quốc gia Ba Vì, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình; một số
Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện các tổ chức
tại Việt Nam, trong đó tập trung các nội dung: Cần
phân biệt rõ Giá rừng và Giá trị của rừng; Nhu cầu về
định giá rừng là rất lớn phục vụ cho công tác giao
đất, giao rừng, khoán rừng và công tác quản lý điều
hành của ngành Lâm nghiệp; Giá trị của rừng phụ
thuộc vào loại rừng, vị trí, chủ thể quản lý, đất đai,
cảnh quan, văn hóa, tâm linh,...; Đối với xác định giá
trị của rừng tự nhiên nên xem xét do rừng tự nhiên
là tài nguyên; nên gắn giá trị của rừng và đất; Cần
xây dựng hồ sơ, lịch sử lô rừng để quản lý và phục
vụ công tác điều tra, tính toán;
Số 1 - Quí I/2017

9

Tin Trung Ương

Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm
nghiệp Nguyễn Văn Hà đã nhấn mạnh: Hội thảo
đã thống nhất được thuật ngữ chung về “giá trị
của rừng”, kết quả nghiên cứu đã bước đầu đánh
giá được thực trạng định giá rừng ở Việt Nam,
những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện;
Đề xuất được một số nội dung đưa vào Luật Lâm
nghiệp mới. Định giá rừng là vấn đề quan trọng
của ngành, trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên
cứu, tham vấn về định giá rừng, tổng kết về định
giá rừng, đánh giá những mặt đạt được, những khó
khăn khi triển khai, so sánh đánh giá các phương
Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Định giá rừng là vấn đề quan trọng
của ngành, trong thời gian tới, cần
tiếp tục nghiên cứu, tham vấn về
định giá rừng
Việc tính toán giá trị của rừng cần được tính toán
thêm vai trò đối với sản xuất nông nghiệp (cung
cấp nước cho trồng trọt,...); rừng gắn với sinh kế
của người dân, khi mất rừng có ảnh hưởng lớn đến
sinh kế của người dân, do đó cần tính toán đến giá
trị mất đi đó; Hiện tại các phương pháp định giá
rừng mới xác định được giá trị trực tiếp của rừng
(giá trị gỗ và lâm sản); chưa xác định được giá trị
gián tiếp của rừng; Việc xác định giá trị của rừng và
giá cho thuê rừng chưa chặt chẽ; Khi xác định giá
trị gián tiếp của rừng nên xác định được hệ số K để
áp dụng tính toán; Xây dựng các phương pháp tính
toán đơn giản để dễ áp dụng.
Bên cạnh đó, việc triển khai định giá rừng ở các địa
phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều địa
phương chưa thực sự quan tâm đến định giá rừng;
không ưu tiên các nguồn lực kinh phí cho công tác
định giá rừng; năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu
cầu về định giá rừng; một số địa phương công bố
giá trị của rừng nhưng chưa phù hợp.
Ngoài ra, các ý kiến đã thảo luận thống nhất những
nội dung đưa vào dự thảo Luật Lâm nghiệp mới
như: Tổng giá trị kinh tế của rừng (bao gồm cả
giá trị trực tiếp và giá trị gián tiếp hay còn gọi là
giá trị lâm sản và giá trị phi lâm sản); Xem xét đến
phương pháp đấu giá rừng, trong khi cũng đã có
các quy định về đấu giá; Hồ sơ thủ tục, cơ chế sẽ bị
ràng buộc và làm khó các đơn vị doanh nghiệp, sẽ
không thu hút được nguồn lực cho công tác bảo vệ
và phát triển rừng;
10

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ảnh: Việt Hùng

pháp định giá rừng, tham chiếu với các phương
pháp của quốc tế để lựa chọn những phương
pháp phù hợp áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, Vụ
Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ làm
đầu mối phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức
hội thảo trong đó mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
chuyên gia về định giá rừng, nội dung tập trung
vào tổng kết, đánh giá Nghị định số 48/2007/NĐCP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và
phương pháp xác định giá các loại rừng; Thông tư
số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP; đánh
giá được những địa phương làm được, những khó
khăn, bài học kinh nghiệm; bàn về việc xác định các
phương pháp định giá rừng áp dụng ở Việt Nam,
trong đó tập trung vào giá trị gián tiếp của rừng.

PHẢI BẢO VỆ RỪNG VÀ
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
CHO PHÁT TRIỂN

Ảnh: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch BV&PTR
giai đoạn 2011-2020

Xuân Tuyến, Chinhphu.vn

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của Chương trình mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền vững được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh khi
phát biểu kết luận Hội nghị Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai
đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; triển khai Chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 sáng
17/3 tại Nghệ An được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc
tế (CIFOR) dưới sự hỗ trợ của NORAD và IKI và Chương trình UNREDD pha II.

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ
XII và triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP
ngày 26/8/2016 của Chính phủ, Chương
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2016-2020 được xác định là một trong số 21
chương trình đầu tư quan trọng của quốc gia,
tiếp nối từ các chương trình, dự án đầu tư trước
đây như Chương trình 327, giai đoạn 1992-1998;
Dự án 661, giai đoạn 1999-2010; Kế hoạch bảo vệ
rừng, giai đoạn 2011-2015.
Mục tiêu đặt ra là nâng cao năng suất chất lượng
và phát huy giá trị của từng loại rừng để tăng giá
trị rừng trên một đơn vị diện tích. Cùng với đó, góp
phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai,

bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với
biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm
tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân gắn
với tiến trình xây dựng nông thôn mới; bảo đảm
quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Xác định các sản phẩm
lâm nghiệp chủ lực
Từ các mục tiêu nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng
nhất là phải bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên.
Cùng với đó, phát triển và nâng cao năng suất, chất
lượng rừng; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của
các sản phẩm lâm nghiệp.
Số 1 - Quí I/2017
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Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nhiệm vụ cụ
thể trước mắt là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế,
chính sách pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận
lợi để bảo vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp.
“Khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn
thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là ban hành,
thực thi các sáng kiến tài chính mới để tạo thêm
nguồn lực cho phát triển ngành lâm nghiệp, cụ
thể như chính sách chi trả DVMTR đối với các cơ sở
công nghiệp, du lịch sinh thái và nuôi trồng thuỷ
sản, bồi hoàn giá trị hệ sinh thái rừng”, Phó Thủ
tướng yêu cầu.
Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là phải nâng cao chất
lượng công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch
rừng và đất lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sớm
hoàn thiện việc rà soát, đánh giá quy hoạch tổng
thể rừng cấp quốc gia và cấp vùng, xác định rõ
lâm phận ổn định, nhằm nâng cao năng lực quản
lý nhà nước trong công tác theo dõi giám sát, cập
nhật hiện trạng, diễn biến tài nguyên rừng.
“Các địa phương tổ chức rà soát thực trạng quản lý,
sử dụng đất lâm nghiệp, kịp thời điều chỉnh những
bất hợp lý, thống nhất giữa quy hoạch rừng trên
bản đồ và trên thực địa”, Phó Thủ tướng nói.
Bên cạnh đó, phải gắn quy hoạch phát triển rừng
với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành
lâm nghiệp.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh “Cả nước, mỗi địa
phương phải xác định các sản phẩm lâm nghiệp
chủ lực để tập trung bảo vệ, phát triển, đầu tư một
cách bền vững”.
Trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch rừng, theo
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phải gắn tái cấu
trúc bảo vệ rừng với ứng phó biến đổi khí hậu, phát
triển du lịch, giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá;
gắn tái cấu trúc bảo vệ rừng với bố trí lại dân cư, đi
đôi với yêu cầu bảo vệ rừng, trồng rừng, từ đó nâng
cao đời sống người dân.

Giao công tác bảo vệ, phát triển
rừng cho người dân
Một yêu cầu quan trọng cũng được Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh là làm sao tạo động
lực để huy động sự tham gia của toàn xã hội vào
bảo vệ, quản lý, phát triển và khai thác rừng có hiệu
quả.
Theo đó, trước hết phải bảo đảm bố trí đủ ngân
sách Trung ương và địa phương. Cùng với đó, tạo
điều kiện cho mọi thành phần kinh tế-xã hội đầu
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tư, xây dựng, bảo vệ rừng thông qua việc giao, cho
thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ
gia đình, cá nhân.
“Giao công tác bảo vệ, phát triển rừng cho doanh
nghiệp và người dân, bảo đảm tất cả diện tích rừng
có chủ quản lý cụ thể, tạo điều kiện tích tụ đất lâm
nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu chủ yếu bằng
phương thức liên kết, liên doanh trồng rừng và
doanh nghiệp chế biến”, Phó Thủ tướng nói.
Việc tổ chức sản xuất lâm nghiệp phải được thực
hiện theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua
nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các
cơ quan quản lý Nhà nước phải có cơ chế khuyến
khích việc hình thành các doanh nghiệp quy mô
vừa và lớn ở từng vùng kinh tế; lấy doanh nghiệp
làm động lực nhằm liên kết chuỗi sản xuất đối với
mỗi sản phẩm chủ lực, nhất là sản phẩm xuất khẩu.
“Doanh nghiệp tạo đầu vào cho người dân, liên
hết, hỗ trợ người dân, ứng dụng, chuyển giao khoa
học công nghệ cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm
rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, do đó họ phải
được đặt vào vai trò trung tâm của liên kết chuỗi
sản xuất”, Phó Thủ tướng nói.

Coi trọng nội địa, lấy thị trường
quốc tế làm mục tiêu
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong bối
cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, phải tăng
cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh công tác quản
lý rừng bền vững.
Cơ quan quản lý nhà nước cần triển khai hiệu quả,
chặt chẽ việc cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn
của Việt Nam phù hợp với quy định, thông lệ của
quốc tế. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện, hoàn
thành việc đàm phán, ký kết các hiệp định chung
với EU và các hiệp định song phương với các nước
có tiềm năng để mở cửa thị trường cho thương
mại, xuất nhập khẩu lâm sản.
“Đặc biệt coi trọng thị trường nội địa, nhưng phải
luôn lấy thị trường khu vực và quốc tế làm mục
tiêu để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển các
sản phẩm ngành lâm nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn
mạnh.
Một yêu cầu quan trọng khác cũng được Phó Thủ
tướng nhấn mạnh đối với công tác quản lý, bảo vệ,
phát triển rừng là phải đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ,
phát triển rừng. Thông qua công tác tuyên tuyền
để nâng cao sự hiểu biết trong nhân dân về các giá
trị to lớn của rừng, trách nhiệm của xã hội, các cấp
uỷ Đảng, các ngành, các cấp, các thành phần kinh
tế-xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Cần sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm
pháp luật sau khi

Nghị
định
BĐH VNFF
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S

được
ban hành

au khi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24
tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả
DVMTR được ban hành, nhiều Thông tư
hướng dẫn triển khai Nghị định đã sớm được ban
hành, nhanh chóng thực hiện chính sách trên cả
nước. Trong số đó có Thông tư số 80/2011/TTBNNPTNT ngày 23/11/2011 hướng dẫn phương
pháp xác định tiền chi trả DVMTR (Thông tư 80) và
Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012
hướng dẫn thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi
trả DVMTR (Thông tư 20). Tuy nhiên, thời gian qua,
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
NN&PTNT đã ban hành nhiều văn bản mới trong đó
phải kể đến sự ra đời của Nghị định số 147/2016/
NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 02
tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9
năm 2010 về chính sách chi trả DVMTR, điều này đã
làm cho một số nội dung của Thông tư 80 và Thông
tư 20 không còn phù hợp với điều kiện tình hình
thực tế. Vì vậy, việc xây dựng một Thông tư hướng
dẫn phương pháp xác định, trình tự nghiệm thu và
thanh toán tiền chi trả DVMTR thay thế Thông tư
80 và Thông tư 20 là cần thiết. Việc này nhằm khắc
phục những điểm tồn tại, hạn chế và không phù
hợp của chính sách chi trả DVMTR trong thời gian
qua, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực cũng
như hiệu quả thực hiện chính sách.

Với sự hỗ trợ của
Tổ chức Hợp tác
Phát triển Đức
GIZ thông qua
Dự án “Chương
trình bảo tồn, sử
dụng bền vững
đa dạng sinh học
và các dịch vụ hệ
sinh thái rừng”
do Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức
(BMZ) tài trợ, ngày 10 tháng 4 năm 2016, cuộc
họp kỹ thuật lần thứ nhất giữa các thành viên Tổ
biên tập xây dựng Thông tư thay thế này và tư
vấn nghiên cứu cùng các bên liên quan đã diễn ra
nhằm thu thập, nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế
hoạch, đề cương cho dự thảo Thông tư lần 1. Theo
đó, Dự thảo lần 1 Thông tư mới dự kiến gồm 13
điều với nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung
bao gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối
tượng áp dụng, đối tượng nghiệm thu, phương
pháp nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, áp dụng
hệ số K, cách xác định tiền chi trả DVMTR, hồ sơ
miễn giảm chi trả DVMTR và các vấn đề liên quan
khác, hệ thống mẫu biểu nghiệm thu, thanh toán
tiền chi trả DVMTR.
Trong thời gian tới, nhóm tư vấn sẽ tiến hành đi
khảo sát thực địa, thu thập thông tin làm căn cứ
giải trình và xây dựng và tham vấn các bên liên
quan về dự thảo Thông tư lần 2. Dự kiến một cuộc
hội thảo quốc gia lấy ý kiến các đơn vị liên quan
sẽ được diễn ra vào tháng 8/2017 trước khi hoàn
thiện bộ hồ sơ trình lãnh đạo Bộ NN&PTNT.
Bên cạnh việc xây dựng Thông tư thay thế Thông
tư 80 và Thông tư 20, cũng với sự hỗ trợ của Tổ
chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thông qua Dự án
“Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng
sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng” do Bộ Hợp
tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài
trợ, Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNTBTC hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả
DVMTR cũng đang được nghiên cứu thay thế bằng
một Thông tư khác, dự kiến Thông tư này được ban
hành bởi Bộ Tài chính.
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Tăng trưởng xanh
cùng Chương trình

REDD+

BĐH VNFF

Theo tài liệu “Đưa tin về REDD+” của CIFOR, phá rừng là nguyên nhân chính làm biến bổi khí
hậu và REDD+ là sáng kiến nhằm làm chậm lại quá trình mất rừng. Cơ chế REDD+ được đưa ra
nhằm làm chậm lại quá trình biến bổi khí hậu thông qua việc chi trả cho các nước đang phát
triển để chấm dứt tình trạng chặt phá rừng. Ý tưởng này nhanh chóng được mở rộng bao gồm
cả sự suy thoái rừng. Dấu cộng (+) trong từ REDD+ có nội hàm là bảo tồn và quản lý rừng bền
vững, khôi phục và trồng rừng mới cũng như tăng trưởng cacbon trữ trong rừng. Và REDD+ đã
nhanh chóng trở thành vấn đề nổi bật trong các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu.

T

ại Việt Nam, nhiều đơn vị, tổ chức đã tiếp cận,
triển khai REDD+. Mới đây, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về
giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất
rừng và suy thoái rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng
cac-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (gọi tắt
là Chương trình REDD+) đến năm 2030 (tại Quyết định
số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017) (Quyết định này thay
thế cho Quyết định số 799/QĐ-TTg về chương trình hành
động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua
nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền
vững tài nguyên, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cac-bon
rừng giai đoạn 2011-2020).
Theo đó, Chương trình REDD+ góp phần thực hiện
chiến lược quốc gia về biến bổi khí hậu; góp phần bảo
vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng
diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và
lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về
giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh; thu hút
sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín
chỉ cac-bon, nâng cao đời sống của người dân, phát
triển bền vững đất nước. Cụ thể, đến năm 2020, góp
phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt
động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc
lên 42% và diện tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha;
tiếp cận nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù
hợp với các yêu cầu quốc tế; gia tăng chất lượng rừng
nhằm gia tăng tích lũy cac-bon và DVMTR. Hướng đến
năm 2030, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao
về REDD+, lồng ghép REDD+ vào chương trình phát

triển lâm nghiệp bền vững, phấn đấu tăng độ che
phủ rừng toàn quốc lên 45%, đạt mục tiêu giảm
8% tổng lượng phát thải khí nhà kính theo cam
kết tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, mức
đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận được hỗ
trợ quốc tế.
Chương trình REDD+ được thực hiện trên cả nước,
ưu tiên ở các khu vực là điểm nóng về mất rừng và
suy thoái rừng, vùng chịu tác động của biến đổi khí
hậu và có tiềm năng trữ lượng cac-bon rừng.
Chương trình REDD+ bao gồm 3 nhóm hoạt động
chính: nhóm các hoạt động nhằm giảm mất rừng
và suy thoái rừng; nhóm các hoạt động nhằm bảo
tồn, tăng cường trữ lượng cac-bon và quản lý bền
vững tài nguyên rừng; và hoàn thiện các yếu tố sẵn
sàng thực hiện REDD+ đáp ứng yêu cầu quốc tế.
Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao
Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình
REDD+ và Văn phòng REDD+ Việt Nam sẽ giúp Ban
chỉ đạo đàm phán, tiếp nhận, phân phối các nguồn
lực hỗ trợ thực hiện REDD+ từ các tổ chức trong và
ngoài nước, hướng dẫn các địa phương xây dựng
và thực hiện. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ
cũng yêu cầu cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa
các Bộ ngành liên quan để triển khai Chương trình
đạt hiệu quả cao nhất.
Chi tiết nội dung Quyết định phê duyệt
Chương trình REDD+ xem tại www.vnff.vn
Ảnh: Tapchianhdep.com
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Phối hợp hiệu quả sửa đổi
nội dung đầu tư, tài chính trong

Luật Bảo vệ và
Phát triển rừng sửa đổi

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Trần Ngọc Bình, Vụ Kế hoạch, Tài chính,
Tổng cục Lâm nghiệp

T

hực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 về
điều chỉnh chương trình xây dựng Luật,
Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây
dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 Quốc hội khóa XIV,
theo sự phân công của Ban soạn thảo, Vụ Kế hoạch,
Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì dự thảo một
số nội dung của Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa
đổi, trong đó có nội dung “Đầu tư tài chính trong
Lâm nghiệp”.
Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 chỉ có 01
điều (Điều 11) quy định về nguồn tài chính để bảo
vệ và phát triển rừng:

1

Ngân sách nhà nước cấp.

2

Nguồn tài chính của chủ rừng và tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân khác đầu tư bảo vệ và phát
triển rừng.

3

Quỹ BV&PTR được hình thành từ nguồn tài
trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong
nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức
quốc tế; đóng góp của tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước
ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua
bán, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, hưởng
lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến
rừng; các nguồn thu khác theo quy định của
pháp luật”.
Số 1 - Quí I/2017
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Điều 89. Chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
Điều 90. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Sự thay đổi quan trọng về nội dung này trong dự
thảo thể hiện rõ quan điểm định hướng mới về
đầu tư, tài chính lâm nghiệp, trong đó xác định rõ
các nguồn tài chính đầu tư cho lâm nghiệp bao
gồm nguồn đầu tư từ nhà nước và các nguồn khác
nhằm tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, minh
bạch hóa việc đầu tư và hưởng lợi từ kết quả đầu
tư; Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
và chi đầu tư phát triển cho lâm nghiệp; Quy định
về quỹ bảo vệ và phát triển rừng bao gồm cả hình
thức, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và nguồn hình
thành quỹ.

Ảnh: Phạm Hồng Lượng

Trong thực tiễn thi hành Luật, nguồn ngân sách
nhà nước cấp không đáp ứng được nhu cầu kinh
phí cho bảo vệ rừng, chưa nói đến phát triển rừng.
Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư cho hoạt động sự
nghiệp của ngành lâm nghiệp, kinh phí trồng rừng
đặc dụng, phòng hộ và hỗ trợ một phần cho trồng
rừng sản xuất, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn
cho bảo vệ rừng, kể cả rừng đặc dụng và phông
hộ. Nguồn đầu tư quan trọng cho phát triển rừng
trong những năm vừa qua là nguồn vốn đầu tư xã
hội hóa của các chủ rừng ngoài nhà nước, nhưng
chưa được thừa nhận và ghi nhận trong Luật.
Chính vì vậy để có cơ sở pháp lý phù hợp với thực
tiễn đầu tư, việc sửa đổi, bổ sung quy định về đầu
tư, tài chính trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng
sửa đổi là cần thiết.
Với sự hỗ trợ của NORAD và IKI, phối hợp cả về
nhân lực, vật lực và tinh thần trách nhiệm cao,
trong thời gian vừa qua, CIFOR đã tham gia tích
cực với Vụ Kế hoạch, Tài chính khảo sát, đánh giá
thực tiễn, hỗ trợ chuyên gia, tổ chức các cuộc hội
thảo về nội dung này. Trên cơ sở đó, Vụ Kế hoạch,
Tài chính đã soạn thảo và chuyển giao nội dung đề
xuất cho Ban soạn thảo sửa đổi Luật, phần lớn đề
xuất đó đã được đưa vào dự thảo Luật phiên bản 5
trình Quốc hội.
Trong Dự thảo này, đã quy định riêng một chương
về Giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp,
trong đó Mục 2 “Đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp”
gồm 4 Điều:
Điều 87. Nguồn tài chính trong lâm nghiệp
Điều 88. Chi ngân sách nhà nước cho lâm nghiệp
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Nội dung các quy định đề xuất trong Mục 2 đã
được tham khảo và quy chiếu từ các bộ Luật có
liên quan, thể hiện đầy đủ và chi tiết hơn nhằm tạo
điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục cho
triển khai thực hiện Luật và quan trọng hơn là xuất
phát từ nhu cầu thực tiễn và phù hợp với thực tiễn
phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua và định
hướng cho tương lai.
Nội dung đề xuất trên được đưa vào dự thảo thể
hiện tính đúng đắn, thực tiễn và cấp thiết của vấn
đề, thông qua kinh nghiệm từ quá trình quản lý
nhà nước trong lĩnh vực tài chính lâm nghiệp mà
Vụ là cơ quan tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp
và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong
nhiều năm qua, đồng thời phù hợp và đồng bộ với
quy định tại các bộ Luật khác có liên quan như Luật
Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư, Bộ Luật Dân sự...
Từ kết quả khảo sát đánh giá dưới sự hỗ trợ của
NORAD và IKI, Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp
quốc tế (CIFOR) đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu
từ thực tiễn và kinh nghiệm quản lý ở nước ngoài,
tập hợp được kết quả nghiên cứu và ý kiến của
một số chuyên gia trong lĩnh vực để Vụ Kế hoạch,
Tài chính biên soạn nội dung sửa đổi bổ sung gửi
cho Ban soạn thảo. Đây là điển hình tốt về mô hình
phối hợp xây dựng Luật giữa cơ quan nhà nước và
các tổ chức xã hội- dân sự, tổ chức quốc tế.
Mặc dù nội dung đề xuất về đầu tư-tài chính đã
được đưa vào dự thảo Luật trình Quốc hội, tuy
nhiên việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo sau khi kỳ
họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV cho ý kiến, xây dựng
các Nghị định dưới Luật vẫn rất cần sự tham gia,
phối hợp và hỗ trợ của CIFOR và các tổ chức khác
để Vụ Kế hoạch, Tài chính hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh: VNFF

Thực trạng công tác quy hoạch,
kế hoạch trong lĩnh vực

Lâm nghiệp

Triệu Văn Khôi, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch
BV&PTR giai đoạn 2011-2020

Ngày 20/4/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm
nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) dưới sự hỗ trợ của NORAD và IKI,
Trung tâm nông lâm thế giới (ICRAF), một số đơn vị tổ chức hội thảo Tham
vấn đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực lâm
nghiệp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà chủ trì
Hội thảo.

Q

uy hoạch, kế hoạch là một trong những nhiệm vụ đầu tiên, làm căn cứ triển khai
các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp, định hướng quan trọng trong việc thực
hiện các mục tiêu chiến lược của Ngành, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Ngành. Ở nước ta, hệ thống quy hoạch
trong lĩnh vực lâm nghiệp thời gian qua đã được quan tâm, thể hiện cao nhất ở Luật Bảo
vệ và phát triển rừng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
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Theo báo cáo tại Hội thảo, hệ thống quy hoạch, kế
hoạch được xây dựng ở hầu hết các địa phương.
Đến nay, đã có 59/60 tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có rừng đã xây dựng, phê duyệt quy
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 –
2020; 21 tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch hệ
thống rừng đặc dụng; 85 khu rừng đặc dụng đã
xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng.
Bộ NN&PTNT đã xây dựng, triển khai quy hoạch
bảo vệ và phát triển rừng lưu vực sông Cầu, ven
biển, vùng Tây nguyên,… quy hoạch chế biến gỗ,
quy hoạch phát triển cây mắc ca, quy hoạch trồng
rừng gỗ lớn. Các địa phương và một số bộ, ngành
xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng
năm. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
trong lâm nghiệp được nâng cao.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu cũng đã
nhận định: Quy hoạch còn là khâu yếu của ngành
lâm nghiệp, việc xây dựng, triển khai công tác quy
hoạch còn một số tồn tại, hạn chế như: thiếu sự
liên kết giữa các vùng trong cả nước và giữa các
tỉnh trong vùng; trật tự quy hoạch chưa bảo đảm,
quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc, vùng chưa được
lập nên không có cơ sở cho các quy hoạch nhỏ hơn;
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội chậm
nên thiếu căn cứ cho xây dưng quy hoạch lâm
nghiệp; quan hệ giữa quy hoạch lâm nghiệp với
các quy hoạch khác còn mâu thuẫn, chồng chéo
từ khâu khảo sát thông tin, phân tích, dự báo đến
các giải pháp thực hiện,… làm giảm hiệu lực, hiệu
quả của quy hoạch. Bên cạnh đó, chất lượng quy
hoạch lâm nghiệp còn thấp, kém khả thi, chưa gắn

Ảnh: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch BV&PTR
giai đoạn 2011-2020
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Ảnh: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch BV&PTR
giai đoạn 2011-2020

với nguồn lực thực hiện. Việc phân định nội dung
các loại quy hoạch, cấp độ quy hoạch chưa rõ ràng,
dẫn đến sự trùng lắp,… Những bất cập trên đã góp
phần dẫn tới tình trạng chuyển đổi mục địch sử
sụng rừng một cách ồ ạt, đặc biệt là sang làm thủy
điện, khai thác khoáng sản, xây dựng hạ tầng nông
thôn, tái định cư. Tình trạng xâm lấn, phá rừng trái
pháp luật để trồng những loại cây nông nghiệp có
giá trị cao diễn ra phổ biến. Quy hoạch không gắn
với vùng nguyên liệu, quản lý thiếu kiểm tra, giám
sát, đặc biệt đối với xưởng chế biến gỗ gần rừng đã
làm gia tăng tình trạng phá rừng và mua bán gỗ
bất hợp pháp. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện
quy hoạch chậm cũng dẫn đến nhiều hệ quả.
Để tháo gỡ những khó khăn, bất cập đó, ông Phạm
Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính
của Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng cần bảo đảm
những nội dung, yêu cầu và nguyên tắc trong việc
lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, trong đó đầu
tiên là việc bảo đảm phát triển lâm nghiệp bền
vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu. Gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu
cũng đưa ra ý kiến về sự cần thiết xây dựng tiêu chí
rõ ràng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa
đổi) và chuẩn hóa, nâng cao năng lực cho đơn vị
tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo đảm sự
khách quan.

Nội dung cơ bản của Dịch vụ môi trường rừng
và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong

Ảnh: Lê Văn Dũng

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR đã có hiệu lực
trên phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2011. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, chính sách chi trả
DVMTR đã khẳng định hướng đi đúng đắn, mang lại những hiệu quả nhất định, từng bước đi vào cuộc sống,
tạo lập nên một nguồn lực tài chính mới, ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền vững, phục vụ công tác
quản lý bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng
và đồng bào các dân tộc ở các vùng miền núi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu và thích
ứng biến đổi khí hậu.

T

uy vậy, hiện nay, quy định về cơ chế tài chính về DVMTR
cũng như quy định về Quỹ BV&PTR trong Luật Bảo vệ
và Phát triển rừng năm 2004 chưa rõ so với các văn bản dưới
Luật (Nghị định, Thông tư) đã được thể hiện đầy đủ và hiệu
quả.
Từ thực tiễn trên, để nâng cao hiệu quả của chính sách, việc
nghiên cứu đề xuất đưa nội dung cơ bản của DVMTR vào dự
án Luật Lâm nghiệp thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
năm 2004 là cần thiết. Được sự tài trợ của Trung tâm nghiên
cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) dưới sự hỗ trợ của NORAD
và IKI, nhóm tư vấn đã nghiên cứu, đề xuất đưa một số nội
dung cơ bản của DVMTR và Quỹ BV&PTR vào dự thảo Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi.

Theo bản dự thảo Luật lần thứ 5, chi trả
DVMTR được đề cập tại Mục 4 “Dịch vụ
môi trường rừng” thuộc Chương VII “Sử
dụng rừng” gồm 3 nội dung chính, được
thể hiện trong 03 Điều:
Luật mới đưa ra (i) Các loại dịch vụ môi trường rừng cụ thể
là Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông,

lòng suối, chống gió, bão, cát bay, hạn hán, xâm nhập mặn;
bảo vệ các cơ sở kinh tế, công trình ven biển phục vụ cho đời
sống xã hội; Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và
đời sống xã hội; Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng; giảm
phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng, chống suy thoái
rừng, tăng trưởng xanh; Bảo vệ cảnh quan tự nhiên, bảo tồn
đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng cho dịch vụ du lịch;
Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử
dụng nguồn nước từ rừng và các yếu tố từ môi trường, hệ
sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản.
Bên cạnh đó, (ii) Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường
rừng được nêu rõ Tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ DVMTR
phải chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng của các khu rừng
tạo ra dịch vụ đã cung ứng; Thực hiện chi trả DVMTR bằng
tiền thông qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả gián
tiếp; Tiền chi trả DVMTR thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng là tiền của bên sử dụng DVMTR ủy thác cho Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng để trả cho các chủ rừng cung ứng DVMTR;
Tiền chi trả DVMTR là một yếu tố trong giá thành sản phẩm
của tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR; Đảm bảo công khai,
dân chủ, khách quan, công bằng; phù hợp với hệ thống
pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Số 1 - Quí I/2017
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Đồng thời, Luật mới cũng chỉ ra (iii) Các loại rừng được chi
trả DVMTR gồm: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản
xuất và rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp đạt đủ các
điều kiện về tiêu chí, chức năng của rừng theo quy định
hiện hành. Đối tượng được hưởng tiền DVMTR bao gồm
(1) Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc tự phục
hồi, phát triển rừng được Nhà nước công nhận hoặc nhận
chuyển giao rừng từ tổ chức, cá nhân khác theo quy định
của pháp luật, cụ thể gồm: Tổ chức trong nước (Ban quản
lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; Tổ chức kinh
tế gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được
thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt
Nam; Đơn vị kinh tế quốc phòng; đơn vị quốc phòng, an
ninh khác được Chính phủ phê duyệt (sau đây viết chung
là đơn vị thuộc lực lượng vũ trang); Tổ chức nghiên cứu
khoa học, công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp); Hộ
gia đình, cá nhân trong nước; Cộng đồng dân cư và Doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; (2) Các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng
nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là
tổ chức nhà nước; (3) Các tổ chức khác được Nhà nước giao
quản lý rừng có cung ứng DVMTR. 06 Đối tượng phải chi trả
tiền DVMTR là Các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền
dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ,
lòng suối; về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất
thủy điện; Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải
chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho
sản xuất nước sạch; 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; Các tổ chức,
cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ
môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh
quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh
thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; Các đối tượng phải trả
tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ
các bon của rừng, bao gồm các cơ sở sản xuất công nghiệp,
tổ chức, cá nhân có phát thải khí nhà kính; và Các đối tượng
phải trả tiền cho dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và
con giống tự nhiên; sử dụng nguồn nước từ rừng và hệ sinh

thái rừng để nuôi trồng thủy sản. Hình thức chi trả DVMTR
gồm chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp, tuy nhiên Nhà nước
khuyến khích áp dụng hình thức chi trả trực tiếp cho tất cả
các trường hợp nếu bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR
tự thỏa thuận được mức tiền chi trả. Quản lý, sử dụng tiền
DVMTR sẽ được Chính phủ quy định chi tiết cùng với những
nội dung về đối tượng, hình thức chi trả, kiểm tra, giám sát
chi trả DVMTR.

Liên quan đến Quỹ BV&PTR, dự thảo Luật
BV&PTR sửa đổi đề cập tại Mục 2 “Đầu
tư và tài chính trong lâm nghiệp” thuộc
Chương X “Giá rừng, đầu tư và tài chính
trong lâm nghiệp” được thể hiện trong 01
Điều “Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng”.
Theo đó, về Loại hình thì Quỹ BV&PTR là Quỹ tài chính nhà
nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình
đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan có thẩm quyền quyết
định thành lập; về Mục đích thành lập thì Quỹ BV&PTR được
thành lập để huy động các nguồn lực của xã hội cho bảo vệ
và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội
hoá nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với
công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được
hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực
tiếp đến rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử
dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện
chiến lược phát triển lâm nghiệp.
Quỹ hoạt động trên Nguyên tắc không vì mục đích lợi
nhuận; Hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt
động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc
chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư; và Phải đảm bảo công khai,
minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp
với quy định của pháp luật. Về Cơ cấu tổ chức, Quỹ ở Trung
ương do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thành lập còn Quỹ ở cấp
tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành
lập. Nguồn tài chính hình thành Quỹ gồm nguồn Tài trợ,
đóng góp tự nguyện, vốn nhận ủy thác của tổ chức, cá nhân
trong nước và ngoài nước; Tiền chi trả DVMTR; Tiền bồi hoàn
do làm suy giảm hoặc mất đi giá trị đa dạng
sinh học của hệ sinh thái rừng và bồi hoàn do
chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng sang
mục đích khác; Các khoản đóng góp bắt buộc
do khai thác lâm sản từ rừng do nhà nước đầu
tư hoặc hỗ trợ đầu tư; và Từ các Quỹ và các
nguồn tài chính khác. Ngoài ra Chính phủ sẽ
quy định cụ thể về điều kiện thành lập, chức
năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; cơ chế quản
lý, sử dụng tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng.
Việc những nội dung cơ bản về DVMTR và Quỹ
BV&PTR được đề cập trong Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng sửa đổi sẽ là căn cứ quan trọng để ban
hành những Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ
thể thực hiện chính sách sau này.
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Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài
chính, Tổng cục Lâm nghiệp

Hiện đại hóa
ngành Lâm nghiệp
và tăng cường

tính chống chịu
vùng ven biển

Ngày 21/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc phê duyệt
chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm
nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven
biển”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao trách
nhiệm cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện Dự
án cho Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh, thành phố:
Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Ảnh: VNFF

D

ự án hướng tới mục tiêu tổng thể, đó là:
Cải thiện quản lý vùng ven biển tại các tỉnh
vùng Dự án nhằm tăng khả năng chống
chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực
đoan và nước biển dâng. Đồng thời, Dự án đặt ra 4
mục tiêu cụ thể, gồm: (1) Sử dụng các cách tiếp cận
hiện đại để tăng cường công tác quy hoạch không
gian rừng ven biển; (2) Tổ chức quản lý hiệu quả
nguồn tài nguyên; (3) Áp dụng các biện pháp lâm
sinh trong việc trồng, chăm sóc, quản lý rừng để
tăng cường tính chống chịu trước các hiện tượng
thời tiết cực đoan; (4) Tạo ra các cơ chế khuyến
khích hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và
chính quyền địa phương tham gia quản lý và bảo
vệ bền vững nguồn tài nguyên hiện có. Dự án được
thiết kế thành 4 hợp phần: (1) Quản lý hiệu quả
rừng ven biển; (2) Phát triển và phục hồi rừng ven
biển: (3) Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển; và
(4) Quản lý, giám sát và đánh giá Dự án.
Dự án sẽ đóng góp cho Chương trình phát triển
lâm nghiệp bền vững thông qua việc trồng mới
9.000 ha, phục hồi 10.000 ha, giao khoán bảo vệ
50.000 ha rừng ven biển cho các nhóm hộ, cộng
đồng quản lý lâu dài theo cơ chế đồng chia sẻ
lợi ích; đóng cọc mốc ranh giới quản lý rừng ven
biển cho các chủ rừng trên địa bàn 257 xã thuộc
vùng Dự án. Dự kiến sẽ có khoảng 900 cộng đồng,
ít nhất 27.000 hộ gia đình sẽ được hưởng lợi trực
tiếp thông qua các cơ chế khuyến khích tham gia
bảo vệ, trồng và phục hồi rừng ven biển. Ngoài ra,
Dự án sẽ đóng góp tích cực vào phát triển thể chế
và chính sách quản lý rừng ven biển; trong đó, đặc
biệt là việc tạo lập cơ chế tài chính bền vững thông
qua việc thí điểm ít nhất 3 mô hình chi trả DVMTR
ven biển làm cơ sở phát triển chính sách chi trả
DVMTR ven biển áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
Dự án thực hiện trong 6 năm, từ năm 2017 đến
2023, với tổng vốn là 180 triệu USD, trong đó vốn
vay từ nguồn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)
thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) là 150 triệu USD và
vốn đối ứng là 30 triệu USD.
Hy vọng, trong thời gian tới, với việc phê duyệt
và tổ chực thực hiện Dự án nêu trên sẽ tạo thêm
động lực, góp phần thực hiện thành công Chiến
lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020,
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2016-2020 và Đề án bảo vệ và phát triển rừng
ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2015 – 2020.
Số 1 - Quí I/2017
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Tin Trung Ương

nhà máy thủy điện gây ảnh hưởng đến việc giải
ngân đến các chủ rừng cũng như hiệu quả triển
khai chính sách.

Tăng mức xử phạt vi
phạm hành chính
về chi trả dịch vụ
môi trường rừng

Ảnh: Phạm Hồng Lượng

Nghị định số 40/2015/NĐ-CP (Nghị định 40) về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày
11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản
lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã
được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2015, trong
đó có quy định về mức xử phạt hành chính đối với những
trường hợp không thực hiện nghiêm túc quy định về chi trả
DVMTR. Theo đó, mức xử phạt thấp nhất là 200 nghìn đồng,
cao nhất lên đến 50 triệu đồng.
BĐH VNFF

N

ghị định số 40/2015/NĐ-CP (Nghị định 40)
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý
rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản đã được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 4
năm 2015, trong đó có quy định về mức xử phạt
hành chính đối với những trường hợp không thực
hiện nghiêm túc quy định về chi trả dịch vụ môi
trường rừng (DVMTR). Theo đó, mức xử phạt thấp
nhất là 200 nghìn đồng, cao nhất lên đến 50 triệu
đồng.
Nghị định 40 ra đời đã góp phần thúc đẩy việc thực
hiện hiệu quả chính sách đặc biệt việc chấp hành,
thực hiện nghĩa vụ của bên sử dụng và bên cung
ứng dịch vụ nghiêm túc hơn. Kết quả là sau gần 2
năm Nghị định 40 có hiệu lực thi hành, tình trạng
nợ đọng tiền DVMTR đặc biệt của các nhà máy
thủy điện giảm đáng kể.
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trì hoãn, chây ỳ việc
nộp tiền DVMTR chưa đầy đủ, đúng hạn về hệ
thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của một số
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Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP (Nghị định 41)
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy
sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn
nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản.
Theo đó, mức xử phạt hành chính đối với những
trường hợp vi phạm chính sách chi trả DVMTR
được quy định trong Nghị định 41 được tăng lên so
với Nghị định 40, cụ thể:
Người sử dụng DVMTR không ký hợp đồng với chủ
rừng cung ứng DVMTR sau 03 tháng trong trường
hợp chi trả trực tiếp bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng
(thay vì 500 nghìn đồng -1 triệu đồng trước đây)
Người sử dụng DVMTR không kê khai tiền phải chi
trả DVMTR trong trường hợp chi trả gián tiếp bị
phạt tiền từ mức 1-10 triệu đồng tùy thuộc số tiền
DVMTR phải chi trả (thay vì từ 200 nghìn đồng -10
triệu đồng trước đây)
Người sử dụng DVMTR không chi trả hoặc chi trả
không đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ quá 03 tháng bị
phạt tiền từ 1-50 triệu đồng tùy thuộc vào số tiền
DVMTR phải chi trả (thay vì từ 500 nghìn đồng - 50
triệu đồng trước đây)
Chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng
không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ, đúng hạn
tiền thu từ DVMTR cho người nhận khoán bảo vệ
rừng theo hợp đồng ký kết bị phạt tiền từ 1-10
triệu đồng tùy thuộc số tiền phải chi trả (thay vì từ
200 nghìn đồng - 10 triệu đồng trước đây)
Việc tăng mức xử phạt hành chính vi phạm quy
định chi trả DVMTR tại Nghị định 41 sẽ buộc các
đơn vị sử dụng DVMTR phải nghiêm túc hơn trong
việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình về
chính sách chi trả DVMTR, góp phần giảm thiểu
số nợ đọng tiền DVMTR, phấn đấu không còn nợ
đọng tiền DVMTR hàng năm, có như vậy quyền lợi
của đồng bào vùng rừng núi đang hàng ngày bảo
vệ, giữ rừng sẽ được đảm bảo hơn.
Nghị định 41 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm
2017, các hành vi vi phạm hành chính về chi trả
DVMTR xảy ra trước ngày Nghị định 41 có hiệu lực
thì áp dụng Nghị định số 157/2013/NĐ-CP để xử lý;
các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định 41
có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang
xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định tại
Nghị định 41 này.

Các văn bản liên quan đến
thực thi Chính sách Chi trả
dịch vụ môi trường rừng

1

Nghị định số 41/2017NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số
điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;
lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo
vệ rừng và quản lý lâm sản

2

Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và
suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng cac-bon và quản lý bền vững tài nguyên
rừng đến năm 2030

3

Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận
của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị “Tổng kết Kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển
khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”

4

Quyết định số 489/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/02/2017 của Bộ NN&PTNT về việc Công
bố điều chính diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi
trả DVMTR

5

Công văn số 2509/BNN-TCLN ngày 24/3/2017 của Bộ NN&PTNT gửi Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ về việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR

6

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 24/3/2017 của Bộ NN&PTNT về Hợp
nhất Nghị định về chính sách chi trả DVMTR

7
8

Báo cáo 2925/BC-BNN-TCLN ngày 07/4/2017 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả
tổ chức Hội nghị Phát triển DVMTR bền vững do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức

Công văn số 237/VNFF-BĐH ngày 16/12/2016 của Quỹ BV&PTR Việt Nam về việc
triển khai Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ
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TIN ĐỊA PHƯƠNG
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn
thám trong công tác quản lý rừng
cung ứng dịch vụ môi trường rừng
tại

Thừa Thiên Huế

Bài và ảnh: Quốc Cảnh, PGĐ Quỹ BV&PTR
tỉnh Thừa Thiên Huế

T

ỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 120.000 ha cung ứng
DVMTR chiếm trên 42% diện tích rừng toàn tỉnh,
nằm trên địa bàn 45 xã của 6 huyện gồm 06 lưu vực
với trên 511 chủ rừng trong đó chỉ có 9 chủ rừng là tổ chức
nhà nước còn lại là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình. Đặc
biệt đối tượng rừng được chi trả trên địa bàn tỉnh có cả rừng
tự nhiên và rừng trồng. Vì vậy công tác quản lý hiện trạng và
chủ rừng đúng thực tế là công việc khó khăn, vất vả.
Với những khó khăn trên, ngay từ khi lập hồ sơ rà soát hiện
trạng và chủ rừng, Quỹ BV&PTR tỉnh đã ứng dụng công
nghệ GIS vào công tác rà soát hiện trạng chủ rừng, chính
vì vậy ngoài kết quả rà soát hồ sơ chặt chẽ, Quỹ còn có hệ
thống bản đồ rà soát hiện trạng và chủ rừng đầy đủ các
thông tin về lô rừng: Huyện, xã, chủ sử dụng rừng, chủ quản
lý, tiểu khu, khoảnh, lô, hiện trạng rừng, chức năng rừng,
nguồn gốc hình thành rừng, số chứng minh nhân dân của
chủ rừng, số hiệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…
Với số liệu đầu vào khá tốt, hằng năm Quỹ BV&PTR tỉnh ứng
dụng ảnh viễn thám để phục vụ công tác cập nhật hiện
trạng đúng theo thực tế giúp công tác chi trả được chính
xác minh bạch và thuận lợi.

Tại Mục b, Khoản 5, Điều 2 Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT
quy định: “Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư thôn: Trong trường hợp thực hiện nghiệm thu,
kiểm tra 100% diện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ
rừng, đối chiếu với hồ sơ về hiện trạng khu rừng, xác định
tỷ lệ thực hiện bằng mục trắc hoặc đo đạc trực tiếp”, với quy
định này thì toàn bộ diện tích rừng cung ứng DVMTR của
cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình với hơn 23.000 ha của
502 chủ rừng phải kiểm tra 100% có thể nói là rất khó thực
hiện. Vì vậy Quỹ BV&PTR tỉnh đã chủ động sử dụng ảnh viễn
thám, giải đoán chỉ ra các vị trí có thay đổi hiện trạng chuyển
về các Hạt Kiểm lâm phục vụ công tác nghiệm thu.
Qua kết quả rà soát ảnh viễn thám đã giúp các Hạt Kiểm lâm
Nam Đông, A Lưới và Phong Điền thực hiện thuận lợi hơn,
giảm chi phí, công sức trong công tác phúc tra nghiệm thu
diện tích cung ứng DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng,
nhóm hộ, hộ gia đình, kết quả năm 2016 đã không chi trả
63,33 ha rừng của 36 hộ gia đình với số tiền 29.398.000 do
rừng trồng đã khai thác và 70,33 ha rừng của 31 cộng đông,
nhóm hộ tại huyện A Lưới, Phong Điền và Nam Đông với số
tiền 17.081.500 đồng do chuyển đổi mục đích sử dụng khác
nên không đủ điều kiện lập hồ sơ chi trả.

Kế hoạch thời gian đến Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ tiếp tục đẩy
mạnh việc ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong
công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR để giúp công
tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả hơn, công tác
chi trả DVMTR ngày càng chính xác, giảm chi phí, thời gian,
công bằng và minh bạch hơn.
http://huefpdf.org/vi/articles/detail/80-Ung-dungcong-nghe-GIS-va-vien-tham-trong-cong-tacquan-ly-rung-cung-ung-dich-vu-moi-truong-rung
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Ảnh: Dulichthieuso.com

Dịch vụ môi trường rừng đối với
hoạt động kinh doanh du lịch tại
BĐH VNFF

Lào Cai

Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên triển khai
chi trả DVMTR đối với hoạt động kinh doanh du lịch tại Quyết
định số 1938/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 quy định tạm thời
mức thu tiền DVMTR đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh
du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai,
thực tế cho thấy việc thực hiện chính sách DVMTR đối với
dịch vụ du lịch tại Lào Cai gặp nhiều vướng mắc, khó khăn
đặc biệt là về đối tượng thu và mức thu tiền DVMTR.

T

rong năm 2016, với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường thực thi
chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam”, nhóm tư vấn đã xây
dựng nghiên cứu xác định cơ sở khoa học, tư vấn cho UBND
tỉnh Lào Cai xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với họat động du lịch
tại địa phương. Sau nhiều lần tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến và sự
đồng thuận các bên liên quan, ngày 10 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh
Lào Cai đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND quy định mức
thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào
Cai (Quyết định này thay thế cho 02 Quyết định liên quan trước đó).

Về việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR, Quỹ BV&PTR
tỉnh được phép trích 10% tổng số tiền nhận ủy
thác để chi cho hoạt động quản lý theo qui định
tại các Thông tư hướng dẫn liên quan. Còn 90%
số tiền nhận ủy thác được sử dụng để phục vụ
các chương trình, dự án hoặc phi dự án do UBND
tỉnh phê duyệt như: Hỗ trợ các dự án trồng rừng,
trồng rừng cảnh quan; Hỗ trợ kinh phí chống chặt
phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm
sản trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng; Hỗ trợ
tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính
sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, thử
nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và
phát triển rừng, ứng dụng cây lâm nghiệp mới; Hỗ
trợ quảng bá xúc tiến du lịch và các hoạt động liên
quan đến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho công
tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch
vụ du lịch và các bên liên quan thực hiện không
nghiêm túc chính sách chi trả DVMTR thì bị xử lý
theo quy định tại Nghị định số 40/2015/NĐ-CP
ngày 27/4/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP
ngày 11/11/2013 quy định xử phạt hành chính về
quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý
lâm sản và các văn bản quy phạm pháp luật khác
có liên quan.
Việc ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND
đã góp phần tháo gỡ nhiều bất cập nảy sinh trong
quá trình triển khai trước đó, theo Kế hoạch tài
chính chi trả DVMTR giai đoạn 2016-2020 của tỉnh
Lào Cai thì nguồn thu tiền DVMTR từ các đơn vị
kinh doanh dịch vụ du lịch khi áp dụng mức thu
mới trong năm 2017 ước đạt 5 tỷ đồng và đến
năm 2020 ước đạt khoảng 8,8 tỷ đồng. Đây là cơ sở
rất quan trọng góp phần gia tăng nguồn thu tiền
DVMTR qua các năm cho Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai
- địa phương có tiềm năng rất lớn về du lịch. Đồng
thời đây cũng là kết quả ban đầu để có thể tiếp tục
triển khai được nhiều DVMTR đối với hoạt động
kinh doanh du lịch tại nhiều địa phương trong cả
nước hơn nữa.

Theo đó, đối tượng phải chi trả DVMTR gốm các tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch có dịch vụ bán vé tham quan vào các khu du
lịch, dịch vụ lưu trú nằm trong khu vực thuộc Quy hoạch tổng thể
phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức thu
tiền DVMTR là 1,0% doanh thu của các tổ chức, cá nhân này sau khi đã
trừ dịch vụ ăn uống, tiền sử dụng nước sinh hoạt. Trong trường hợp
không thể bóc tách các khoản được trừ thì được tính gộp các khoản
được trừ là 50% của doanh thu dịch vụ lưu trú. Mức thu này được áp
dụng từ ngày 27/3/2017.

Ảnh: VNFF
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Tin Địa Phương

Giao khoán rừng đến cộng đồng,
nhóm hộ và cơ chế hưởng lợi hợp lý

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Công thức quản lý bảo vệ rừng
bền vững hiện nay tại Quảng Nam
Quảng Nam có diện tích tự nhiên là 1.043.837 ha; diện tích
đất quy hoạch lâm nghiệp 738.822,93 ha (chiếm 70% diện
tích tự nhiên của tỉnh), trong đó diện tích có rừng 545.047,99
ha (rừng tự nhiên: 443.081,21 ha, rừng trồng: 101.966,78
ha). Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
tập trung ở các huyện miền núi cao, có tính đa dạng sinh
học cao; Rừng tự nhiên miền núi gắn liền với sinh hoạt, văn
hóa và bảo vệ đời sống của rất đông đồng bào dân tộc thiểu
số gồm: Catu, Cor, Xơđăng, Giẻ Triêng, là nơi phòng hộ đầu
nguồn, điều tiết lũ lụt, hạn hán cho các vùng trung du, đồng
bằng của tỉnh.

T

rong những năm qua, Đảng và Chính quyền
đã có nhiều giải pháp trong công tác quản
lý bảo vệ rừng, hướng đến mục tiêu quản
lý rừng bền vững bằng việc chuyển hướng từ lâm
nghiệp thuần túy nhà nước sang lâm nghiệp xã
hội, khuyến khích sự tham gia tích cực của người
dân để quản lý tài nguyên rừng gắn với nhiệm vụ
phát triển sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số
miền núi. Theo xu hướng đó thì hình thức giao
khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, nhóm hộ gắn
với những cơ chế hưởng lợi hợp lý là tiền đề quan
trọng để Nhà nước thực hiện chủ trương xã hội hóa
nghề rừng, quản lý rừng hiệu quả, bền vững.
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Như chúng ta đã biết, các cộng đồng, người dân
tộc thiểu số sống gần rừng có những quyền lợi
gắn chặt với rừng, rừng cung cấp các sản phẩm để
họ duy trì cuộc sống hàng ngày, việc quản lý, khai
thác rừng thường được các cộng đồng duy trì dưới
hình thức các luật tục, phong tục. Như vậy, công
tác quản lý bảo vệ rừng sẽ phát huy hiệu quả nếu
chúng ta biết cách vận dụng, phối hợp linh hoạt
giữa quản lý nhà nước về rừng và đất rừng với các
phong tục, luật tục về quản lý bảo vệ rừng đã được
các cộng đồng thừa nhận và tự giác thực hiện.
Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, từ năm 2012
các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng Phòng hộ,
đặc dụng trên địa bàn tỉnh đã giao khoán rừng đến
cộng đồng, nhóm hộ với diện tích 234.843,37 ha
rừng cho 1.103 nhóm hộ/21.218 hộ thuộc 70 xã
của 11 huyện để quản lý, bảo vệ rừng.
Mặc dù hiện nay chưa có những đánh giá cụ thể
về hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các hoạt
động quản lý bảo vệ rừng rừng dựa vào cộng
đồng trong thời gian qua, song những kết quả đạt
được từ giai đoạn đầu thực hiện chính sách chi trả
DVMTR có thể nhận định rằng: Việc giao khoán
rừng đến nhóm hộ, cộng đồng để hưởng lợi từ
chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Quảng

Nam là sự lựa chọn đúng hướng; thông qua đó đã
giúp cho người dân thực sự có quyền bảo vệ, sử
dụng và hưởng lợi từ rừng; đồng thời phù hợp với
văn hóa, phong tục, tập quán lao động sản xuất
và sinh hoạt của người dân. Tính hợp lý của hình
thức giao khoán rừng đến cộng đồng, nhóm hộ và
cơ chế hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR hiện
nay được thể hiện khá rõ ràng: Trong gần 05 năm
thực hiện, chúng ta đã trao lại quyền được bảo vệ
rừng của người dân tộc thiểu số, huy động được
nguồn tài chính lớn để bảo vệ rừng, góp phần tăng
thu nhập cho người dân tham gia giữ rừng (bình
quân 2,5 triệu đồng/ha/năm). Do vậy, đã phát huy
và bảo tồn những mặt tích cực của văn hóa bảo
vệ rừng tại địa bàn rừng núi, là cơ sở để phát huy
các luật tục trong công tác quản lý bảo vệ rừng,
hương ước bảo vệ rừng phù hợp với công tác quản
lý bảo vệ rừng hiện nay, nhờ đó góp phần làm cho
pháp luật về bảo vệ rừng được thực hiện một cách
nghiêm chỉnh, tự giác hơn; vừa đảm bảo các khu
rừng được quản lý, quy hoạch theo đúng quy định
của pháp luật vừa là cơ sở để phát huy tính tích
cực của các luật tục, văn hóa của đồng bào dân tộc
thiểu số trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Từ kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
trong thời gian qua, có thể nói việc giao khoán
rừng theo cộng đồng, nhóm hộ và có cơ chế hưởng
lợi hợp lý đã phát huy được sức mạnh tổng hợp
trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phối hợp linh
hoạt giữa quản lý Nhà nước với các phong tục, luật
tục của cộng đồng trong quản lý về rừng và đất
rừng, tạo nên một hướng tiếp cận mới hiệu quả
hơn trong công tác bảo vệ rừng, cùng với những
chính sách khác để có thể giúp người dân miền núi
sống được bằng nghề rừng.

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk

Ảnh: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam

Thí điểm xây dựng hệ thống chỉ số
giám sát và đánh giá trong thực hiện

chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng ở
Thúy Nga, Dự án Rừng và
Đồng bằng Việt Nam

Sơn La

W

inrock International thông qua Dự án Rừng và Đồng
bằng Việt Nam tài trợ bởi USAID đang cùng phối hợp
với Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR)
và Quỹ BV&PTR tỉnh Sơn La thí điểm hệ thống giám sát đánh giá
trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại tỉnh Sơn La (tham
khảo bộ chỉ số của CIFOR và VFD tại website www.vnff.vn). Hệ
thống giám sát đánh giá được thực hiện thông qua các chỉ số tập
trung vào 4 khía cạnh: thể chế,/chính sách, môi trường, tài chính
và tác động xã hội. Trong đó nhóm các chỉ số về thể chế tập trung
vào các chính sách có liên quan được ban hành và việc thực hiện
chính sách, nhóm chỉ số môi trường tập trung vào việc thay đổi
và duy trì chất lượng DVMTR. Nhóm chỉ số tài chính sẽ tập trung
vào việc tiếp nhận và sử dụng tiền DVMTR tại các cấp và nhóm
các chỉ số về tác động xã hội sẽ tập trung vào đánh giá các tác
động của chính sách chi trả DVMTR đối với kinh tế hộ gia đình và
phát triển cộng đồng. Mục đích việc xây dựng hệ thống giám sát
đánh giá nhằm giúp cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn
La có các số liệu và thông tin để báo cáo và giám sát hiệu quả của
việc thực hiện chính sách tại địa phương đồng thời giúp tăng tính
minh bạch của cơ chế chi trả nhất là thông qua hệ thống phản
hồi khiếu nại từ người dân. Ngoài ra các cán bộ Quỹ tỉnh cũng
được tăng cường năng lực để có thể thực hiện hoạt động này khi
không có tổ chức hay dự án nào hỗ trợ.
Tháng 02 năm 2017, các cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh Sơn La đã được
tập huấn về giám sát và đánhgiá, cách chọn mẫu để đánh giá
đảm bảo đủ tính đại diện cho cả vùng có chi trả DVMTR và không
có chi trả DVMTR và đến cuối tháng 3 các cán bộ Quỹ BV&PTR
tỉnh Sơn La đã được hướng dẫn trên thực địa cách thức thu thập
số liệu kinh tế hộ gia đình và xây dựng các biểu mẫu thu thập
thông tin cho từng chỉ số. Hoạt động này sẽ được thực hiện đến
cuối năm 2017 trước khi đánh giá tổng kết bài học kinh nghiệm
để Quỹ BV&PTR Việt Nam xem xét nhân rộng ra các tỉnh khác.
Số 1 - Quí I/2017
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Giám sát và đánh giá Chi trả
dịch vụ môi trường:

Ảnh: Việt Hùng

Kinh nghiệm quốc tế
Phạm Thu Thủy, Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế CIFOR

Theo dõi, giám sát đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và đánh giá hiệu quả
thực hiện của chi trả dịch vụ môi trường. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của CIFOR cho thấy
các Châu lục đang tiến hành theo dõi và giám sát chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới rất
khác nhau (Bảng 1).
Bảng 1: Hệ thống và chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường trên thế giới.
Úc

Hầu hết tập trung vào các chỉ số đa dạng sinh học

Châu Âu và Bắc Mỹ

Chỉ số đa dạng sinh học, chỉ số về số lượng và chất lượng nước và những chỉ số khác về đo lường
dịch vụ hệ sinh thái

Châu Á

Hầu hết tập trung vào các trường hợp vi phạm (chăn thả, khai thác gỗ bất hợp pháp…)

Châu Mỹ Latin

Tập trung vào các vi phạm quy mô nhỏ (chăn thả, khai thác gỗ bất hợp pháp…)

Châu Phi

Hệ thống giám sát và đánh giá chưa phát triển
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Việc thiết kế hệ thống giám sát đánh giá ra sao phụ
thuộc vào:
Mục tiêu của chương trình chi trả dịch vụ
môi trường. Đối với các quốc gia như Úc và
Châu Âu nơi mục tiêu chủ chốt của chương trình chi
trả dịch vụ môi trường là để nâng cao và bảo tồn giá
trị đa dạng sinh học, hệ thống giám sát và đánh giá
của họ tập trung chủ yếu vào các chỉ số và phương
pháp đo lường mức độ đa dạng sinh học. Trong khi
đó tại Châu Á, mục tiêu chính của chi trả dịch vụ môi
trường là chi trả cho các nhóm hộ cộng đồng hoặc
người dân để họ bảo vệ rừng và không khai thác
rừng bất hợp pháp, do vậy hệ thống giám sát và
đánh giá của họ chủ yếu tập trung vào các chỉ số
liên quan số lượng các vụ vi phạm.

i

Nguồn vốn và nguồn lực hiện có của bên
quản lí và thực hiện. Cho tới nay, Châu Âu,
Mỹ và Brazil là các nơi có kĩ năng và kĩ thuật tốt về
giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường
rừng. Nhưng chỉ có Brazil là nước xây dựng được hệ
thống giám sát rừng và chất lượng rừng hiệu quả
và được ghi nhận bởi cộng đồng quốc tế về thành
công rực rỡ giảm được 70% tỉ lệ phá rừng và suy
thoái rừng. Thành quả của Brazil không chỉ nằm ở
việc quốc gia này có hệ thống cơ sở dữ liệu và kĩ
năng theo dõi giám sát tốt mà còn nằm ở khả năng
thực thi pháp luật của hệ thống chính trị rất hiệu
quả. Ngoài việc tạo ra động lực kinh tế thông qua
chi trả dịch vụ môi trường rừng để bảo vệ rừng, các
chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với cả bên cung
ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng khi vi
phạm nội dung hợp đồng chi trả dịch vụ môi
trường rừng đã giúp Brazil đạt được thành quả này.
Tuy nhiên ngay cả Brazil cũng còn gặp nhiều khó
khăn trong công tác giám sát và đánh giá bởi các
công nghệ ảnh vệ tinh và viễn thám hiện nay chỉ
xác định được các hiện tượng phá rừng và suy
thoái rừng ở quy mô lớn, trong khi đó các hoạt
động phá rừng và suy thoái rừng tại quốc gia này
chủ yếu là từ việc chăn thả và các tác động này
thường được tổ chức tản mạn để tránh việc giám
sát này. Việc có được nguồn ngân sách ổn định và
thường xuyên cho giám sát và đánh giá chi trả dịch
vụ môi trường hay không cũng quyết định tính
hoàn thiện của hệ thống giám sát và đánh giá chi
trả dịch vụ môi trường. Nhìn chung tại các nước, số
tiền dành chi trả cho công tác giám sát và đánh giá
chi trả dịch vụ môi trường dao động từ 10-15%
tổng số tiền thu được từ chi trả dịch vụ môi trường.

ii

iii Nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy

thoái rừng cũng như nguyên nhân dẫn
đến sự suy giảm của dịch vụ môi trường rừng được
trao đổi. Các nước không chỉ đánh giá tác động của
chi trả dịch vụ môi trường lên việc tăng hoặc giảm

diện tích và chất lượng rừng mà còn đánh giá khả
năng chi trả dịch vụ môi trường giải quyết các
nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng.
Cụ thể là xem tới khả năng liệu mức chi trả của chi
trả dịch vụ môi trường có dẫn đến những thay đổi
hành vi và phương thức canh tác của người dân
hay không.

iv Yêu cầu của người mua dịch vụ môi trường

và người dân của nước sở tại về báo cáo
liên quan đến dịch vụ môi trường mà người dân và
nhà nước phải công bố hàng năm.
Thiết lập một quy trình giám sát hợp đồng có thể
làm giảm những tranh cãi và xung đột trong tương
lai và trên thế giới hiện đang áp dụng các mô hình
giám sát dưới đây:
•

Báo cáo và đánh giá định kỳ bởi các cơ quan
liên quan

•

Ưu tiên thiết lập đường cơ sở

•

Kết hợp giám sát dựa theo công nghệ viễn
thám và kiểm tra tại thực địa

•

Thiết lập các nhóm giám sát với sự tham gia
của cả đại diện người bán và người mua

•

Kiểm toán định kỳ

•

Xác định các tiêu chí không mang tính ràng
buộc

Năm lựa chọn đầu tiên được sử dụng nhiều nhất,
việc sử dụng các phương pháp khác có thể làm
tăng khả năng cung ứng dịch vụ môi trường. Để
ngăn chặn tình trạng vi phạm và hỗ trợ thực thi,
các quy định nên xác định hành vi vi phạm, thiết
lập cơ chế tiếp nhận thắc mắc và phản hồi và đưa
ra các biện pháp khắc phục và xử phạt. Cơ chế tiếp
nhận thắc mắc và phản hồi có thể bao gồm các hệ
thống hành chính, tố tụng hoặc các biện pháp sử
dụng trọng tài, hòa giải và ủy ban điều tra đặc biệt.
Các biện pháp xử phạt phải có sự linh hoạt để giải
quyết các vấn đề có mức độ và bản chất khác nhau.
Một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống giám
sát và đánh giá nào là sử dụng các cuộc đối thoại
mở và phản hồi từ các bên có liên quan để tiếp
tục điều chỉnh quá trình, hoàn thiện chính sách
và nâng cao chất lượng thực hiện để đạt được các
mục tiêu mong muốn. Điều quan trọng là phải sử
dụng được các thông tin, điều chỉnh quá trình thực
hiện kịp thời và thông báo nội dung kết quả cho
các bên liên quan.

Số 1 - Quí I/2017

29

Kinh Nghiệm Quốc Tế

Chuyên Mục

HỎI ĐÁP

Theo đó, tổng sản lượng nước sản xuất (S) bao
gồm sản lượng nước thô chưa qua xử lý mua
buôn từ Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và
phát triển thủy lợi Hà Nội (khoảng 15 triệu m3/
năm) và một số đơn vị khác. Lượng nước thô này
sau khi mua thì được Công ty nước sạch Hà Nội
xử lý đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước của Bộ Y tế và
cung cấp cho khách hàng
Đối với sản lượng nước rửa lọc tại công ty (gần 2
triệu m3/năm), hệ thống sử dụng nguồn nước thô
chưa qua xử lý (bán thành phẩm) để phục vụ sản
xuất nước, lọc rửa bể lọc, bể lắng trong quá trình
sản xuất nước
Công ty nước sạch Hà Nội có bán buôn nước sạch
qua đồng hồ tổng cho các đơn vị kinh doanh
nước sạch độc lập (Công ty Cổ phần nước sạch
số 2 Hà Nội,...), sản lượng bán buôn bình quân
khoảng 40 triệu m3/năm

Câu
hỏi

Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội
(Công ty) gặp vướng mắc về cách tính và nộp tiền
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) (Công văn số
442/NSHN-TCKT ngày 27/02/2017 của Công ty
TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội), cụ thể
như sau:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ
về chính sách chi trả DVMTR “Mức chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ
sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 40 đồng/m3
nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền
dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của
các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho
người tiêu dùng...”. Thực tế, công ty đang tính
sản lượng nước thương phẩm như sau:
Q= S x T - V + R
Q: Sản lượng nước thương phẩm
S: Tổng sản lượng nước sản xuất
T: Tỷ lệ nước thu tiền bình quân toàn công ty
V: Sản lượng nước bán buôn cho các công ty kinh
doanh nước sạch độc lập
R: Sản lượng nước tiêu dùng nội bộ, nước rửa lọc
trong quá trình sản xuất

Ngoài ra, công ty nước sạch Hà Nội cũng
đang mua nước từ Công ty cổ phần nước sạch
Vinaconex khoảng 7 triệu m3/năm. Sản lượng
này không tính trong tổng sản lượng nước tự sản
xuất của công ty do là nước đã đạt tiêu chuẩn để
cung cấp cho người tiêu dùng. Công ty nước sạch
Vinaconex đã thực hiện trích nộp tiền DVMTR đối
với lượng nước này (có bản sảo các chứng từ kèm
theo) và hiện tại Công ty nước sạch Hà Nội không
kê khai và trích nộp tiền DVMTR cho lượng nước
này nữa. Vậy,
1. Công ty nước sạch Hà Nội có phải tính sản
lượng nước rửa lọc đang sử dụng để sản xuất
nước thương phẩm và tính tiền DVMTR hay
không?
2. Sản lượng nước mua buôn (nước thô) có phải
cộng trong tổng sản lượng nước để tính toán ra
lượng nước thương phẩm phải nộp tiền DVMTR
hay không?
3. Sản lượng nước mua buôn (nước tinh) có phải
cộng trong tổng sản lượng nước để tính toán ra
lượng nước thương phẩm hay không?
4. Trong trường hợp bên bán buôn nước cho
công ty đã nộp/chưa nộp tiền DVMTR, có ảnh
hưởng đến việc tính toán chi phí này của công
ty hay không? Nếu công ty không thể thu thập
các chứng từ của người bán thì có ảnh hưởng
đến việc tính toán tiền DVMTR của công ty hay
không?
5. Công ty nước sạch Hà Nội có được giảm trừ sản
lượng nước bán buôn cho các đơn vị khác trong
quá trình tính toán tiền DVMTR hay không?
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Ảnh: Phạm Hồng Lượng

Trả
lời

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ
về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và
Điều 8, Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT, ngày
23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, hướng dẫn phương pháp xác định tiền
chi trả DVMTR, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến như
sau:
1. Đối với sản lượng nước rửa lọc, sử dụng để sản
xuất: Đây là nguyên liệu đầu vào, một trong các
yếu tố cấu thành sản phẩm, hàng hoá; do đó, Công
ty không tính toán tiền DVMTR riêng đối với sản
lượng nước tiêu hao, đã sử dụng nội bộ phục vụ
quá trình sản xuất, mà chỉ tính tiền DVMTR đối với
“nước thương phẩm”, bán ra cho người tiêu dùng.
2. Đối với sản lượng nước mua buôn (nước thô):
Tương tự như nước rửa lọc, nước thô cũng là
nguyên liệu đầu vào để sản xuất nước sạch, do đó
Công ty không tính toán tiền DVMTR riêng đối với
sản lượng thô - đầu vào cho sản xuất, mà tính tiền
DVMTR trên sản lượng “nước thương phẩm” bán ra
cho người tiêu dùng.

3. Đối với sản lượng nước Công ty mua buôn (nước
tinh) và bán lại cho khách hàng/ người tiêu dùng
nước, Công ty thực hiện theo từng trường hợp cụ
thể:
- Trường hợp đối tượng bán nước cho Công ty đã
kê khai, thực hiện việc nộp và quyết toán tiền chi
trả DVMTR, để tránh sự trùng lặp, thì Công ty loại
trừ, không phải hạch toán, tính toán bổ sung tiền
DVMTR;
- Trường hợp đối tượng bán cho Công ty chưa thực
hiện việc nộp tiền chi trả hoặc Công ty không biết
đối tượng bán đã thực hiện nộp tiền DVMTR, thì
Công ty tính toán, trả tiền DVMTR dựa trên sản
lượng “nước thương phẩm” bán ra.
4. Đối với lượng nước sạch Công ty bán buôn cho
đơn vị, khách hàng khác: Sản lượng nước sạch bán
buôn là thực chất sản lượng “nước thương phẩm”,
nên không thuộc đối tượng được giảm trừ, mà
phải chi trả tiền DVMTR.
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Hội thảo tham vấn
ý kiến về dự thảo
Thông tư hướng dẫn
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thế các Thông tư
80/2012/TT-BNNPTNT
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4

2
Thí điểm tại 1 số
địa phương về
nội dung chi trả
DVMTR đối với các
cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng
nước trực tiếp từ
nguồn nước

3
Nghiên cứu, xây dựng
nội dung Thông tư
thay thế Thông tư liên
tịch số 62/2012/TTLTBNNPTNT-BTC hướng
dẫn cơ chế quản lý
sử dụng tiền chi trả
DVMTR

Nghiên cứu, xây
dựng nội dung
về chi trả DVMTR
qua tài khoản
ngân hàng

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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