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Người dân hưởng lợi nhiều hơn từ
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định 99 về chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng
BĐH VNFF

N

gày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/
NĐ-CP (Nghị định 147) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 99/2010/NĐ-CP (Nghị định 99) ngày 24/9/2010 về chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
Việc ban hành Nghị định 147 đã đáp ứng được mong mỏi của các bên
liên quan đặc biệt là những người dân đang hàng ngày chăm sóc, bảo
vệ rừng, cung ứng DVMTR.
Theo đó, Nghị định 147 bao gồm một số nội dung chính như sau:
Về đối tượng được chi trả tiền DVMTR (tại Điều 8 Nghị định 99) đã
được bổ sung 02 đối tượng là Ủy ban nhân dân cấp xã và Các tổ chức
chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo
quy định của pháp luật có cung ứng DVMTR;
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Tin Trung Ương

Nghị định 147 được ban hành đã thể hiện sự đồng
thuận lớn của toàn xã hội đối với chính sách, trách
nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên liên quan
được đảm bảo.
Về mức chi trả tiền DVMTR (tại Điều 11 Nghị định
99) được sửa đổi: đối với các cơ sở sản xuất thủy
điện, mức chi trả tiền DVMTR được quy định là 36
đồng/kwh điện thương phẩm (so với mức quy định
cũ là 20 đồng/kwh); đối với các cơ sở sản xuất và
cung cấp nước sạch, mức chi trả tiền DVMTR được
quy định là 52 đồng/m3 nước thương phẩm (so với
mức quy định cũ là 40 đồng/m3). Như vậy, với mức
chi trả mới này, thu nhập của người dân từ DVMTR
tăng lên trung bình từ 1,7-1,8 lần/ha/năm.
Về việc sử dụng tiền DVMTR (tại Điều 15 Nghị
định 99), ngoài việc sử dụng kinh phí dự phòng
khi có thiên tai, khô hạn, Nghị định 147 bổ sung
cho phép sử dụng hỗ trợ trong trường hợp mức chi
trả tiền DVMTR trên cùng 1 đơn vị diện tích thấp
hơn mức chi trả của năm trước liền kề. Nghị định
147 cũng quy định đối với diện tích rừng có mức
chi trả DVMTR lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân
sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo
đối tượng trên cùng địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp.
Ngoài ra, đối với đối tượng được chi trả tiền DVMTR
là UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm
quản lý rừng chưa giao, cho thuê theo quy định của
pháp luật thì tiền DVMTR nhận được coi là nguồn
thu của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR)
cấp xã, quản lý chi theo quy định tại Điều 3, Quyết
định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ
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tướng Chính phủ ban hành 1
số chính sách tăng cường công
tác bảo vệ rừng; Đối với Tổ chức
chính trị-xã hội được Nhà nước
giao trách nhiệm quản lý rừng
theo quy định của pháp luật
phải lập phương án sử dụng
kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ
nguồn tiền chi trả DVMTR trình
UBND cấp huyện phê duyệt thay
vì trước đây phải gửi Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) thẩm định, tổng
hợp trình UBND tỉnh phê duyệt
theo quy định tại điểm d, khoản
3, Điều 5 Thông tư 62/2012/TTBNNPTNT ngày 09/11/2012 quy
định nguyên tắc, phương pháp
xác định diện tích rừng trong lưu
vực phục vụ chi trả DVMTR.

Ngoài ra, Nghị định 147 đã bãi
bỏ khoản 7 và điểm b, khoản
9, Điều 22 của Nghị định 99 về
trách nhiệm của UBND cấp tỉnh,
theo đó UBND tỉnh không cần
phải xác nhận danh sách các chủ
rừng là tổ chức và UBND cấp huyện cũng không
cần phải xác nhận danh sách các chủ rừng là hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có cung ứng
cho 1 đơn vị sử dụng DVMTR. Điều này góp phần
đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện
chính sách.
Nghị định 147 được ban hành đã thể hiện sự đồng
thuận lớn của toàn xã hội đối với chính sách, trách
nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên liên quan
được đảm bảo. Điều này không chỉ dừng lại ở việc
gia tăng nguồn thu tiền DVMTR hàng năm mà cũng
đồng nghĩa với việc số tiền người dân tham gia bảo
vệ, cung ứng DVMTR nhận được hàng năm cũng
tăng lên, góp phần nâng cao chất lượng đời sống,
cải thiện thu nhập, sinh kế nhất là đối với đồng bào
dân tộc nghèo vùng núi; giúp họ có thêm động lực
tham gia giữ rừng, bảo vệ rừng.
Sau 5 năm từng bước đưa chính sách mới vào thực
tiễn, việc Chính phủ ban hành Nghị định 147 đã
tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc nảy sinh thời
gian qua, và là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển
khai hiệu quả chính sách hơn nữa trong thời gian
tới, thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng.
Theo quy định, Nghị định 147 có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2017. Riêng mức chi trả tiền DVMTR
đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được áp dụng
kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi
Nghị định 147 có hiệu lực.

Ảnh: VNFF

Chi trả dịch vụ môi trường rừng:

Tạo nguồn lực để bảo vệ và
phát triển rừng bền vững
BĐH VNFF

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhằm thực hiện chủ trương
xã hội hoá nghề rừng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP
(Nghị định 05) về Quỹ BV&PTR và Nghị định số 99/2010/NĐ-CP (Nghị định 99)
về chính sách chi trả DVMTR. Đây là hai Nghị định quan trọng, có tác dụng bổ
trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục đích chung là huy động các nguồn lực của xã
hội, đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ DVMTR để bảo vệ và
phát triển rừng gắn với việc xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân
tộc ở vùng sâu vùng xa; 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 các nguồn lực cho bảo vệ, phát triển rừng của các chủ rừng.
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Tác động lớn về kinh tế, xã hội
Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong
trong khu vực châu Á thực hiện chính sách mới
này. Đến nay, quá trình tám năm tổ chức thực hiện
Quỹ BV&PTR gắn với hơn năm năm triển khai chính
sách chi trả DVMTR đã đạt nhiều kết quả đáng
khích lệ, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực.
Theo đó, ngay sau khi Nghị định 05 và Nghị định 99
được ban hành, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các
Bộ ngành liên quan tạo lập được khuôn khổ, hành
lang pháp lý khá toàn diện cho việc hình thành
hệ thống Quỹ BV&PTR, gắn kết chặt chẽ với chính
sách chi trả DVMTR bằng việc ban hành các Thông
tư, Quyết định và nhiều quy định, hướng dẫn cụ
thể góp phần thúc đẩy, đưa chính sách vào thực
tiễn càng sớm càng tốt. Thực tế cho thấy chính
sách được đánh giá triển khai có hiệu quả trên cả
nước và nhận được sự đồng thuận rất lớn của các
cơ quan ban ngành trung ương, địa phương và mọi
tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn quốc đã có 41
tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR; trong đó có 38 Quỹ
tỉnh đã ổn định bộ máy tổ chức, đi vào hoạt động.
Một số địa phương có nguồn thu lớn đã thiết lập
hệ thống chi trả cấp huyện (Sơn La đã thành lập 11
chi nhánh Quỹ BV&PTR cấp huyện).
Chính sách chi trả DVMTR đã từng bước thúc đẩy,
tạo lập cơ chế thị trường có sự định hướng và thể
hiện vai trò điều tiết của Nhà nước; thể hiện mối
quan hệ trong giao dịch kinh tế giữa một bên
mua là bên sử dụng DVMTR (đối tượng thụ hưởng
DVMTR) và bên bán là bên cung ứng DVMTR (chủ
rừng). Tính đến ngày 31/12/2016, cả nước đã ký
được 469 hợp đồng ủy thác tiền chi trả DVMTR với
các cơ sở sử dụng DVMTR. Trên cơ sở các hợp đồng
ủy thác ký kết được, nguồn tiền DVMTR của cả
nước hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng; luỹ kế đến
nay là hơn 6.511 tỷ đồng, trong đó thu từ nhóm đối
tượng cơ sở thủy điện là chủ yếu chiếm hơn 97%).
Nguồn tiền DVMTR đã góp phần gia tăng giá trị sản
xuất của ngành lâm nghiệp, giúp làm giảm áp lực
ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác quản lý và
bảo vệ rừng và đóng góp đáng kể vào tổng nguồn
vốn đầu tư toàn xã hội cho bảo vệ và phát triển
rừng , cụ thể: Nguồn chi trả DVMTR chiếm khoảng
20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho BV&PTR và
tương đương với khoảng 80% vốn ngân sách trung
ương hỗ trợ, đầu tư cho BV&PTR.
Đến nay, tiền DVMTR thu được đã được giải ngân
cho chủ rừng và tổ chức không phải chủ rừng cùng
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Nguồn tiền DVMTR hàng năm đã
góp phần nâng cao hiệu quả công
tác bảo vệ cho hơn 5,8 triệu ha rừng
trong các lưu vực cung ứng DVMTR
hơn 500 ngàn hộ dân giúp cải thiện thu nhập, tạo
thêm công ăn việc làm cho người dân làm nghề
rừng. Đây là những hộ dân sống trong và gần rừng,
phần lớn họ là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Số tiền DVMTR mà hộ dân nhận được bình quân
chung cả nước khoảng 2 triệu đồng/hộ/năm, một
số hộ đã sử dụng nguồn tiền này để đầu tư sản xuất
nông nghiệp, nuôi con ăn học, tạo sinh kế ổn định
và nâng cao đời sống. Hiện tại, tiền chi trả DVMTR
chưa hoàn toàn đáp ứng giá trị sức lao động và nhu
cầu sống tối thiểu của người dân, nhưng đã thật sự
có ý nghĩa, nhất là đối với những hộ nghèo, góp
phần xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,
xây dựng nông thôn mới ở miền núi.
Bên cạnh đó, nguồn tiền chi trả DVMTR bình quân
khoảng hơn 1.000 tỷ đồng/năm đã giúp giải quyết

gian qua như: Đơn giá chi trả tiền DVMTR được điều
chỉnh tăng lên là 36 đồng/kwh điện thương phẩm
đối với các cơ sở sản xuất thủy điện (so với mức quy
định cũ là 20 đồng/kwh) và 52 đồng/m3 nước thương
phẩm đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
(so với mức quy định cũ là 40 đồng/m3). Như vậy, với
mức chi trả mới này, thu nhập của người dân từ DVMTR
tăng lên trung bình từ 1,7-1,8 lần/ha/năm. Ngoài ra,
Nghị định 147 cũng cho phép mở rộng đối tượng sử
dụng kinh phí dự phòng, căn cứ tình hình thực tiễn để
chủ động, linh hoạt điều tiết tiền DVMTR giúp giảm
bớt sự chênh lệch mức chi trả giữa lưu vực...Nghị định
147 được ban hành đã thể hiện sự đồng thuận lớn của
toàn xã hội đối với chính sách, trách nhiệm, nghĩa vụ,
quyền lợi của các bên liên quan được đảm bảo. Điều
này không chỉ dừng lại ở việc gia tăng nguồn thu tiền
DVMTR hàng năm mà cũng đồng nghĩa với việc số tiền
người dân tham gia bảo vệ, cung ứng DVMTR nhận
được hàng năm cũng tăng lên, góp phần nâng cao
chất lượng đời sống, cải thiện thu nhập, sinh kế nhất là
đối với đồng bào dân tộc nghèo vùng núi; giúp họ có
thêm động lực tham gia giữ rừng, bảo vệ rừng.

Ảnh: Phan Trinh

khó khăn về kinh phí hoạt động cho các ban quản
lý rừng, công ty lâm nghiệp, chủ rừng là tổ chức
và tổ chức không phải là chủ rừng và hàng trăm
ngàn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trong bối
cảnh Chính phủ có chủ trương dừng khai thác
chính gỗ từ rừng tự nhiên; giúp các công ty nông,
lâm nghiệp duy trì, đứng vững, khôi phục sản xuất,
có kinh phí hoạt động và hỗ trợ cho công tác bảo
vệ rừng trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, đổi
mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động
của công ty nông, lâm nghiệp.
Nguồn tiền DVMTR hàng năm đã góp phần nâng
cao hiệu quả công tác bảo vệ cho hơn 5,8 triệu ha
rừng trong các lưu vực cung ứng DVMTR (chiếm tỷ
lệ khoảng 38% tổng diện tích rừng hiện có), góp
phần làm giảm 32,9% số vụ vi phạm Luật Bảo vệ
và Phát triển rừng và 58,2% diện tích rừng bị thiệt
hại trên toàn quốc so với giai đoạn trước khi thực
hiện chính sách.

Năm 2016, lần đầu tiên chi trả DVMTR đối với cơ sở
sản xuất công nghiệp và nuôi cá nước lạnh (nuôi trồng
thủy sản) có sử dụng nguồn nước từ rừng đang được
thí điểm tại tỉnh Lào Cai. Hiện tại, DVMTR đối với cơ
sở sản xuất công nghiệp đang được nghiên cứu để thí
điểm tại ba tỉnh miền trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh). Kết quả của việc thí điểm trên sẽ là cơ sở quan
trọng để nhân rộng mô hình này trên phạm vi cả nước.
Trong thời gian tới, Quỹ BV&PTR Việt Nam tiếp tục
tham mưu Bộ NN&PTNT đề xuất, trình Chính phủ cho
phép nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế
chính sách (Nghị định 05, các thông tư hướng dẫn,
văn bản chỉ đạo liên quan sau khi Nghị định 147 được
ban hành...) đồng thời tăng cường đôn đốc, chỉ đạo
điều hành triển khai chính sách từ trung ương đến địa
phương nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực
thi chính sách chi trả DVMTR đóng góp vào công cuộc
bảo vệ và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam nói riêng
và bảo vệ môi trường trong bối cảnh toàn cầu nỗ lực
ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách
Mới đây, ngày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 147/2016/NĐ-CP (Nghị định 147) về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99 đã
tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc nảy sinh thời
Số 4 - Quí IV/2016

5

Tin Trung Ương

Ngoài ra, trong quá trình thẩm định phê duyệt
quy hoạch thủy điện (gồm các thủy điện trong bậc
thang và thủy điện nhỏ), Bộ Công Thương và UBND
các tỉnh đã đánh giá kỹ các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ
thuật, các tiêu chí về môi trường và xã hội đối với
các DATĐ để kiên quyết loại bỏ hoặc điều chỉnh
hợp lý đối với các dự án.
Cũng theo Bộ Công Thương, hiện nay, trên cả nước
có 306 DATĐ với tổng công suất lắp máy đạt trên
15.474 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án
(5.662 MW) đang thi công xây dựng; 245 dự án
(3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự
án (421,88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục
rà soát.

Trên

Ảnh: Báo Pháp luật & Đời sống

460

thủy điện nhỏ bị loại khỏi
quy hoạch
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN (Trích http://baodansinh.vn/tren-460thuy-dien-nho-bi-loai-khoi-quy-hoach-d47034.html ngày 14/11)

Bộ Công Thương đã loại khỏi quy hoạch 463 dự án thủy điện
nhỏ, 8 dự án thủy điện bậc thang và 231 vị trí tiềm năng.

B

ộ Công Thương cho biết, trong 3 năm thực
hiện rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng các
dự án thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13
của Quốc hội, Bộ đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án
thủy điện (DATĐ) bậc thang có tổng công suất 655
MW và 463 DATĐ nhỏ có tổng công suất hơn 1.404
MW. Đồng thời, Bộ Công Thương không xem xét
quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (trên 349 MW).
Để thực hiện điều này, Bộ Công Thương và UBND
các tỉnh đã chủ động đề xuất và thống nhất để loại
khỏi quy hoạch các DATĐ nhỏ chưa có Nhà đầu tư
quan tâm, quy mô nhỏ, đấu nối khó khăn, diện tích
chiếm đất lớn...
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Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng
sông lớn, Bộ Công Thương đã vận hành phát điện
61 dự án có tổng công suất trên 13.000 MW; đang
thi công xây dựng 31 dự án (3.580,50 MW); đang
nghiên cứu đầu tư 15 dự án (730,50 MW); có 03 dự
án (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.
Đối với các dự án xây dựng thủy điện ở Tây Nguyên,
thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Công Thương đã có Văn bản gửi UBND 5
tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh vùng phụ cận đề nghị
khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan của
Tỉnh và Chủ đầu tư các Dự án thủy điện thực hiện
nghiêm túc các nội dung đã được Thủ tướng Chính
phủ đã kết luận.
Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh rà soát, xem xét
điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá
cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng. Nếu có
ảnh hưởng, yêu cầu không xem xét tiếp tục nghiên
cứu, đầu tư các dự án thủy điện thuộc quy hoạch
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với các Dự án thủy điện đã được UBND Tỉnh
cho phép nghiên cứu, khảo sát để bổ sung vào quy
hoạch, nếu có ảnh hưởng đến đất rừng, Bộ Công
Thương sẽ không xem xét để đưa vào quy hoạch.
Đối với các Dự án thủy điện đang thi công xây dựng,
đã hoàn thành và đi vào vận hành, nếu không thực
hiện đầy đủ các cam kết về trồng rừng thay thế và
chi trả DVMTR, đề nghị UBND tỉnh tổng hợp danh
sách các dự án này báo cáo Bộ Công Thương để yêu
cầu dừng triển khai hoặc thu hồi giấy phép hoạt
động điện lực.
Ngoài ra, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh Tây
Nguyên và các tỉnh phụ cận tăng cường công tác
kiểm tra, phối hợp, giám sát việc thực hiện đầu tư
xây dựng tại các dự án thủy điện, đảm bảo không để
xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện
để chặt phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép qua
các tuyến đường thi công của các Dự án thủy điện.

Kết quả bước đầu thí điểm

CƠ CHẾ MỚI
trong chi trả dịch vụ môi
trường rừng
BĐH VNFF

Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả
nước áp dụng thí điểm cơ chế quản lý và sử
dụng tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất công
nghiệp, cơ sở nuôi cá nước lạnh (nuôi trồng
thủy sản), cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

S

áng ngày 14/12, với sự tài trợ của dự án “Tăng
cường thực thi chính sách chi trả DVMTR tại
Việt Nam” (iPFES), Hội thảo “Sơ kết thí điểm các cơ
chế mới trong chi trả DVMTR tại Lào Cai” đã diễn
ra nhằm tổng kết, đánh giá, ghi nhận kết quả thí
điểm, cơ chế mới trong chi trả DVMTR tại Lào Cai
đồng thời trao đổi, chia sẻ thông tin tới các bên
liên quan đặc biệt hệ thống Quỹ BV&PTR tiến tới
mở rộng thí điểm trong cả nước.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng
cục Lâm nghiệp, Quỹ BV&PTR Việt Nam, Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB), dự án iPFES, ISPONRE, tổ
chức quốc tế GIZ, hơn 26 Quỹ BV&PTR tỉnh và cơ
quan báo đài tỉnh Lào Cai.

Ảnh: VNFF

Đến nay, với số 61 hợp đồng ủy thác tiền DVMTR ký
kết với 61 đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế mới này
(34 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, 18 cơ sở nuôi
cá nước lạnh, 9 cơ sở sản xuất công nghiệp), tổng
số tiền DVMTR thu được là 2.737 triệu đồng, trong
đó cơ sở kinh doanh du lịch đạt 2.652 triệu đồng,
cơ sở nuôi cá nước lạnh là 35 triệu đồng, cơ sở sản
xuất công nghiệp 50 triệu đồng.

Ảnh: Phan Trinh
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Ảnh: VNFF

Sau khi trừ các khoản trích lập theo quy định, số
tiền DVMTR thu được từ 61 đơn vị còn lại được cân
đối sử dụng hỗ trợ các dự án, phi dự án, trồng rừng
cảnh quan theo phê duyệt của UBND tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tế, với những tiềm năng sẵn
có cùng với kết quả khảo sát của tư vấn do dự án
iPFES hỗ trợ trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã phê
duyệt kế hoạch tài chính thực hiện chính sách chi
trả DVMTR trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020,
theo đó, số tiền DVMTR thu từ các đơn vị thực hiện
thí điểm từ 2016-2020 ước đạt 34.053 triệu đồng,
tăng hơn 12,4 lần so với hiện tại.
Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, 03 chuyến tham
quan, học hỏi kinh nghiệm được tổ chức cho hơn
26 Quỹ BV&PTR tỉnh trong cả nước có tiềm năng
về 03 cơ chế DVMTR mới này. Đại biểu được đến
thăm và trực tiếp tìm hiểu mô hình hoạt động của

Ảnh: VNFF

đại diện cơ sở sản xuất công nghiệp - Chi nhánh
mỏ đồng Sin Quyền (huyện Bát Xát), cơ sở nuôi cá
nước lạnh (cá tầm, cá hồi)- Công ty TNHH Thiên Hà
(huyện Sa Pa) và đơn vị kinh doanh du lịch - Khu du
lịch sinh thái VQG Hoàng Liên (huyện Sa Pa).
Mặc dù đây là những kết quả thí điểm ban đầu
nhưng rất căn bản, góp phần gia tăng nguồn thu
tiền DVMTR, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho các chủ
rừng trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự vào cuộc quyết
liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự đồng
thuận lớn của các bên liên quan tham gia vào thực
hiện chính sách. Hi vọng rằng, trong thời gian tới,
cùng với việc thí điểm thành công DVMTR đối với
cơ sở sản xuất công nghiệp tại 3 tỉnh miền Trung
(Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) sẽ là cơ sở quan
trọng để tiếp tục mở rộng thí điểm đến các địa
phương khác.

Ảnh: VNFF
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2 năm

Ảnh: Việt Hùng

ấn tượng với IPFES
BĐH VNFF

S

au hơn 2 năm triển khai dự án với nỗ lực theo
đuổi mục tiêu chung là tăng cường năng lực
quản lý, thực thi có hiệu quả chính sách chi trả
DVMTR, góp phần quản lý bền vững tài nguyên
rừng và cải thiện sinh kế cho người dân sống gắn
bó với rừng ở Việt Nam, dự án đánh giá là thành
công dù thời gian thực hiện không dài (2 năm, 3
tháng) vì dự án đã hoàn thành
được chỉ tiêu các đầu ra theo
kế, những kết quả đạt được này
rất rõ rệt và được hiện thực hóa
ngoài thực tiễn: (i) hoàn thành 6
báo cáo nghiên cứu về đánh giá
kinh tế các DVMTR về nuôi trồng
thủy sản (Lào Cai - Nuôi cá nước
lạnh, Thừa Thiên Huế - Nuôi tôm
trên cát, Cà Mau - rừng ngập
mặn), sản xuất công nghiệp
có sử dụng nước trực tiếp từ
nguồn nước và du lịch, đề xuất
mức chi trả và cơ chế thực hiện
DVMTR mới đặc biệt nghiên cứu
về DVMTR đối với nuôi cá nước
lạnh và sản xuất công nghiệp có

sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước đã được thể
chế hóa, thí điểm tại Lào Cai trong năm 2016 và đã
đạt được những kết quả nhất định. Đây là 1 trong
những thành công nổi bật của dự án khi đã hỗ trợ
tỉnh Lào Cai trở thành địa phương tiên phong thí
điểm nội dung mới này, tạo tiền đề để mở rộng
mô hình trong tương lai trên phạm vi cả nước,
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Ảnh: Việt Hùng

góp phần gia tăng nguồn thu DVMTR; (ii) nghiên
cứu, xây dựng thành công hệ thống WebGIS cho
chi trả DVMTR và tích hợp vào hệ thống FORMIS
II (dữ liệu về theo dõi diễn biến rừng) và cơ sở dữ
liệu của dự án DPFES. Hệ thống này sẽ được tỉnh
Kon Tum thí điểm bắt đầu từ năm 2017; (iii) nhiều
sổ tay, hướng dẫn các tỉnh thí điểm và những địa
phương khác đã được tài liệu hóa (sổ tay quản lý tài
chính kế toán, sổ tay quản lý
và sử dụng tiền DVMTR trong
phát triển sinh kế tại thôn bản,
lồng ghép giới, Sổ tay hướng
dẫn sử dụng WebGIS, Sổ tay
xây dựng kế hoạch 5 năm và
lộ trình thực hiện); (iv) nhiều
lớp tập huấn, đào tạo ToT, tăng
cường năng lực, hội thảo chia
sẻ về các lĩnh vực dữ liệu thông
tin, quản lý tài chính, kế toán,
truyền thông... được tổ chức
cho rất nhiều cán bộ các đơn vị liên quan thực hiện
chính sách.

Chặng đường hơn
2 năm thực hiện dự
án đã kết thúc, tuy
nhiên, kết quả mà
dự án đem lại có ý
nghĩa lớn.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao
thành tựu của dự án. Ông Nguyễn Bá Ngãi nhấn
mạnh: kết quả của dự án rất hữu ích, là cơ sở
quan trọng (đặc biệt kết quả thí điểm tại Lào Cai)
để Quỹ BV&PTR Việt Nam nghiên cứu, tham mưu
trình Bộ NN&PTNT ban hành hướng dẫn, các bước
tiến hành cơ chế DVMTR mới áp dụng cho các địa
phương; đồng thời kết quả này cần được tài liệu
hóa ngắn gọn và truyền thông, chia sẻ rộng rãi hơn
10
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nữa trong thời gian tới; Quỹ địa phương học tập
kinh nghiệm từ Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai, cần chủ
động, tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh ban hành
quyết định thí điểm DVMTR mới và ông cũng bày
tỏ mong muốn có được thêm những hoạt động hỗ
trợ từ phía Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để
tiếp tục chia sẻ, tuyên truyền kết quả dự án trong
tương lai.
Chặng đường hơn 2 năm thực hiện dự án đã kết
thúc, tuy nhiên, kết quả mà dự án đem lại có ý
nghĩa lớn. Hi vọng với những kết quả này, chính
sách sẽ ngày càng được triển khai mạnh mẽ hơn
nữa, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Ngày 27 tháng 12, Quỹ BV&PTR Việt Nam tổ chức
Hội thảo Tổng kết dự án Tăng cường thực thi chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Hội
thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng
cục Lâm nghiệp, cục, vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Quỹ
BV&PTR Việt Nam và các tỉnh, cán bộ dự án iPFES
cùng đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan báo đài
truyền thông.

CHỈ SỐ & TIÊU CHUẨN
GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ
CHI TRẢ DVMTR
Ảnh: Phan Trinh

Vương Văn Quỳnh, Viện Sinh thái rừng và Môi trường
Trường Đại học Lâm nghiệp

ĐẶT VẤN ĐỀ
Chính sách chi trả DVMTR hướng vào bảo vệ lợi ích
của người làm nghề rừng. Nó yêu cầu những người
sử dụng giá trị môi trường rừng phải chi trả một
phần lợi ích kinh tế mà họ nhận được cho chủ rừng
– người đã tạo ra những giá trị ấy. Hiện nay, chi trả
DVMTR đã tạo ra được nguồn thu hàng nghìn tỷ
đồng mỗi năm cho cho bảo vệ và phát triển rừng.
Với khối lượng chi trả lên đến hàng nghìn tỷ đồng
mỗi năm và liên quan đến hàng triệu người, chi trả
DVMTR cần được giám sát, đánh giá và điều chỉnh
thường xuyên để đảm bảo sự công bằng, minh
bạch và hiệu quả trong quá trình chi trả DVMTR.
Giám sát và đánh giá chi trả DVMTR là nhiệm vụ bắt
buộc được quy định trong Nghị định 99 của Chính
phủ nhằm đánh giá thực trạng, xác định nguyên
nhân và giải pháp đảm bảo tính công bằng, minh
bạch và hiệu quả của chi trả DVMTR. Tuy nhiên, đến
nay hoạt động giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
còn rất hạn chế, một lý do là hiện tại vẫn chưa xây
dựng được bộ chỉ số và tiêu chuẩn cho giám sát và
đánh giá chi trả DVMTR.
Trong khuôn khổ Chương trình Môi trường Trọng
điểm và Sáng kiến Hành lang Bảo tồn đa dạng Sinh

học trong Tiểu vùng Mêkông, một nhóm chuyên
gia trong nước và quốc tế đã xây dựng báo cáo
“Đánh giá và xây dựng chính sách M&E chi trả
DVMTR”, trong đó đã đề xuất 43 chỉ số giám sát
đánh giá chi trả DVMTR. Sau đó chúng được các
tư vấn quốc gia, cán bộ Quỹ BV&PTR Việt Nam, và
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp rà
soát, chọn lọc, bổ sung và cụ thể hóa thành Bộ chỉ
số giám sát và đánh giá chi trả DVMTR rút gọn với
22 chỉ số giám sát và 13 chỉ số đánh giá có thể áp
dụng được trong giai đoạn hiện tại.

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BỘ CHỈ
SỐ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI
TRẢ DVMTR
Tính minh bạch của chi trả DVMTR
Tính minh bạch của chi trả DVMTR được hiểu là
tính chất có thể nhìn thấu được mọi hoạt động chi
trả, nhìn thấu được căn cứ của việc chi trả, thấy rõ
được tiến độ và kết quả của việc chi trả. Nó cho mọi
người hiểu được sự ưu việt của chính sách chi trả
DVMTR, tính nghiêm túc trong thực hiện những
quy định của chính sách chi trả DVMTR, tránh
được hiện tượng quan liêu, tránh được những hiểu
lầm và phát sinh mâu thuẫn trong chi trả DVMTR.
Tính minh bạch của chi trả DVMTR được thể hiện
ở tính công khai, dân chủ trong chi trả DVMTR, ở
tính dễ tiếp cận với tài liệu, số liệu, thông tin chi trả
DVMTR. Những chỉ số phản ảnh hoặc liên hệ trực
tiếp với tính công khai, dân chủ trong chi trả
Số 4 - Quí IV/2016
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DVMTR, mức dễ tiếp cận với tài liệu, số liệu, thông tin
chi trả DVMTR được xem là những chỉ số minh bạch
của chi trả DVMTR.

Tính công bằng trong chi trả DVMTR
Tính công bằng trong chi trả DVMTR được hiểu là tính
phù hợp giữa mức hưởng lợi từ chi trả DVMTR với
công sức tạo ra giá trị DVMTR. Công bằng trong chi trả
DVMTR bao gồm công bằng giữa các chủ rừng được
chi trả DVMTR và công bằng giữa những các chủ rừng
với các thành viên khác trong cộng đồng sống gần
rừng có vai trò nhất định trong bảo vệ và phát triển
rừng. Tính công bằng của chi trả DVMTR tạo ra động
lực để thúc đẩy hoạt động BV&PTR, đảm bảo triệt tiêu
những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh mâu thuẫn trong chi
trả DVMTR, làm mất đi khả năng bất tuân thủ chính
sách trong chi trả DVMTR. Tính công bằng thể hiện
nguyên tắc đạo đức trong chi trả DVMTR, là yếu tố đảm
bảo đạt được hiệu quả của chi trả DVMTR, đảm bảo sự
bền vững của chi trả DVMTR.
Tính công bằng trong chi trả DVMTR được thể hiện
ở sự phù hợp của mức chi trả với diện tích rừng và
chất lượng rừng, cũng như mức hưởng lợi từ chi trả
DVMTR của thành viên không phải là chủ rừng trong
cộng đồng. Những chỉ số phản ảnh hoặc liên hệ chặt
với sự phù hợp giữa tiền chi trả và diện tích rừng, chất
lượng rừng, mức hưởng lợi của cả cộng đồng từ chi trả
DVMTR là những chỉ số công bằng của chi trả DVMTR.

Tính hiệu quả của chi trả DVMTR
Hiệu quả của chi trả DVMTR là hiệu quả làm tăng mức
thu nhập cho người làm nghề rừng và làm tăng nguồn
lực cho bảo vệ và phát triển rừng nói chung. Những

chỉ số liên quan hoặc phản ảnh mức gia tăng thu
nhập của người dân và gia gia tăng kết quả bảo vệ
phát triển rừng như gia tăng diện tích rừng được
chi trả DVMTR, gia tăng số người tuần tra bảo vệ
rừng, mức giảm diện tích rừng bị cháy, bị phá, mức
giảm số vụ vi phạm lâm luật v.v... là những chỉ số
hiệu quả chi trả DVMTR.

Giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
Giám sát và đánh giá chi trả DVMTR là quá trình
thu thập và phân tích các thông tin về chi trả
DVMTR, đánh giá một cách khách quan tính công
bằng, minh bạch và hiệu quả của chi trả DVMTR.
Nó là công cụ giúp các nhà quản lý và các bên liên
quan đo lường và đánh giá kết quả thực hiện chi
trả DVMTR, xác định những vấn đề tồn tại, đưa ra
những giải pháp để chi trả DVMTR đạt hiệu quả
hơn. Chi trả DVMTR là hoạt động tiếp diễn và kéo
dài liên tục theo thời gian, nên giám sát và đánh
giá chi trả DVMTR là hoạt động mang tính thường
xuyên, có thể cho một giai đoạn hoặc định kỳ hàng
năm.

Bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi
trả DVMTR
Để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá chi
trả DVMTR, cần đo đạc thường xuyên hoặc định
kỳ những chỉ số phản ảnh hoặc liên hệ với tính
công bằng, minh bạch và hiệu quả của chi trả
DVMTR. Những chỉ số đó là chỉ số giám sát chi trả
DVMTR. Các chỉ số giám sát được sử dụng để tổng
hợp thành chỉ số cho phép đánh giá được mức
độ minh bạch, công bằng và hiệu quả của chi trả
DVMTR, chúng được gọi là các chỉ số đánh giá chi
trả DVMTR. Các chỉ số giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR phải có khả năng đo đếm được dễ dàng và
khách quan.
Tập hợp các chỉ số giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR được gọi là bộ chỉ số giám sát và đánh giá
chi trả DVMTR. Chúng có thể được bổ sung hoàn
thiện dần theo mức độ của phát triển của hoạt
động chi trả DVMTR và của công nghệ giám sát
đánh giá.
Bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả DVMTR cần
được thống nhất cho tất cả các địa phương. Nhờ
đó có thể so sánh, đánh giá được ảnh hưởng của
các nhân tố khác nhau đến hiệu quả của chi trả
DVMTR, phát hiện được những nhân tố quyết định
nhất và biện pháp tác động để nâng cao hiệu quả
của chính sách chi trả DVMTR.

Ảnh: Thu Hà
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BỘ CHỈ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TRẢ DVMTR
Nhóm nghiên cứu đã thiết kế 22 chỉ số giám sát và 13 chỉ số đánh giá chi trả DVMTR. Thuyết minh chi tiết
về bộ chỉ số và tiêu chuẩn giám sát và đánh giá chi trả DVMTR được trình bày trong bản dự thảo “Chỉ số
giám sát và đánh giá chi trả DVMTR” của Quỹ BV&PTR Việt Nam. Chúng được chia thành 3 nhóm: giám sát
và đánh giá tính minh bạch, giám sát và đánh giá tính công bằng và giám sát và đánh giá tính hiệu quả
của chi trả DVMTR.

Các chỉ số và tiêu chuẩn giám sát và đánh giá tính minh bạch của chi
trả DVMTR
a) Các chỉ số giám sát và đánh giá tính minh bạch của chi trả DVMTR
TT

Chỉ số đánh giá

Chỉ số giám sát

Điểm đánh giá

1

1. Mức phù hợp
của các khoản mục
chi với quy định
của chính sách chi
trả DVMTR.

1.Tổng số tiền nhận được của quỹ bảo vệ phát
triển rừng
2.Tổng số tiền chi cho quản lý chi trả DVMTR
3.Tổng số tiền cho quỹ dự phòng
4.Tổng số tiền cho chi khác

1 điểm nếu mức sai lệch trung bình của tiền
cho quản lý, quỹ dự phòng và chi khác so với
quy định <5%.

2

2. Tỷ lệ nợ đọng

5.Tổng số tiền phải trả của các đối tượng sử
dụng DVMTR (PT),
6.Tổng tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng
DVMTR (MG)
7.Tổng số tiền đã trả của các đối tượng sử
dụng DVMTR (ĐT)

1 điểm nếu tỷ lệ nợ đọng[ĐT/(PT+MG)]từ
5-10%,
2 điểm nếu tỷ lệ nợ đọng [ĐT/(PT+MG)]<5%.

3

3. Tỷ lệ giải ngân
đến chủ rừng

8.Tổng số tiền phải trả cho các chủ rừng
1 điểm nếu tỷ lệ (TDTCR)/(TPTCR)từ 80-90%
(TPTCR)
2 điểm nếu tỷ lệ giải ngân >90%
9.Tổng số tiền đã trả cho các chủ rừng (TDTCR)

4

4. Tỷ lệ giải ngân
10.Tổng số tiền phải trả cho các chủ rừng nhỏ
đến chủ rừng nhỏ và chủ nhận khoán bảo vệ rừng (PTN)
và chủ nhận khoán 11.Tổng số tiền đã trả cho các chủ rừng nhỏ và
chủ nhận khoán bảo vệ rừng (DTN)

1 điểm nếu tỷ giải ngân (DTN)/(PTN) từ 80 90%,
2 điểm nếu tỷ giải ngân (DTN)/(PTN) lớn hơn
90%.

5

5. Mức khó dễ tiếp
cận với dữ liệu chi
trả DVMTR

1 điểm nếu toàn bộ dữ liệu được lưu ở quỹ
tỉnh,
2 điểm nếu toàn bộ dữ liệu được lưu ở quỹ
tỉnh ở dạng file số,
3 điểm nếu toàn bộ dữ liệu được lưu trong
CSDL DVMTR quốc gia.

12.Tình trạng quản lý dữ liệu chi trả DVMTR

b) Tiêu chuẩn đánh giá tính minh bạch của chi trả DVMTR
Tổng số điểm theo các tiêu chíminh bạch (MB) của chi trả DVMTR được xác định tối đa là 10, nó được sử
dụng để đánh giá tính minh bạch như sau:
TT

Cấp

Tổng điểm MB

Đánh giá

1

I

0-2

Không minh bạch

2

II

3-4

Minh bạch thấp

3

III

5-6

Minh bạch TB

4

IV

7-8

Minh bạch cao

5

V

9-10

Rất Minh bạch

Số 4 - Quí IV/2016

13

Tin Trung Ương

Các chỉ số và tiêu chuẩn giám sát đánh giá tính công bằng của chi trả
DVMTR
a) Các chỉ số giám sát và đánh giá tính công bằng của chi trả DVMTR
TT

Chỉ số đánh giá

Chỉ số giám sát

Điểm đánh giá

1

6. Công bằng của chi trả DVMTR
theo chất lượng rừng.

13. Tình trạng chi trả công bằng
theo chất lượng rừng, thể hiện qua
số hệ số K được áp dụng trong chi
trả DVMTR

1 điểm nếu áp dụng 1 hệ số K,
2 điểm nếu áp dụng 2 hệ số K,
3 điểm nếu áp dụng 3 hệ số K,
4 điểm nếu áp dụng 4 hệ số K.

2

7. Công bằng của chi trả DVMTR
theo diện tích rừng.

14. Tình trạng chi trả công bằng
theo diện tích rừng cung cấp
DVMTR, thể hiện qua mức chính
xác về diện tích các của các lô rừng
được chi trả DVMTR

1 điểm nếu ở quỹ BVPTR có danh sách
các lô rừng trong file số,
2 điểm nếu quỹ BVPTR có danh sách các
lô rừng trong file số phù hợp với bản đồ
số phân bố các lô rừng,
3 điểm nếu quỹ BVPTR có danh sách các
lô rừng trong file số phù hợp với bản đồ
kiểm kê rừng.

3

8. Công bằng của chi trả DVMTR
giữa các chủ rừng với phần còn
lại của cộng đồng trong hưởng
lợi từ tiền chi trả DVMTR.

15.Tỷ lệ tiền chi trả DVMTR sử dụng
cho phúc lợi cộng đồng.

1 điểm nếu chi cho phúc lợi CĐ 10 đến
20%
2 điểm nếu chi 20% đến 30%,
3 điểmnếu chi hơn 30%.

b) Tiêu chuẩn đánh giá tính công bằng của chi trả DVMTR
Tổng số điểm theo các tiêu chícông bằng (CB) của chi trả DVMTR được xác định tối đa là 10, nó được sử
dụng để đánh giá tính công bằng như sau:
TT

Cấp

Tổng điểm MB

Đánh giá

1

I

0-2

Không công bằng

2

II

3-4

Công bằng thấp

3

III

5-6

Công bằng TB

4

IV

7-8

Công bằng cao

5

V

9-10

Rất công bằng
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Các chỉ số và tiêu chuẩn giám sát đánh giá tính hiệu quả của chi trả
DVMTR
a) Các chỉ số giám sát và đánh giá tính hiệu quả của chi trả DVMTR
TT

Chỉ số đánh giá

Chỉ số giám sát

Điểm đánh giá

1

9. Tỷ lệ diện tích
rừng được chi trả
DVMTR đã giao,
khoán cho cá
nhân, hộ gia đình,
cộng đồng.

2

10. Tỷ lệ tham gia 18.Tỷ lệ số người của hộ gia đình, cá nhân,
của cộng đồng vào cộng đồng tham gia tuần tra bảo vệ rừng trên
bảo vệ rừng
tổng số dân.

1 điểm nếu tỷ lệ tham gia từ 5% - 10%,
2 điểm nếu tỷ lệ tham gia>10%

3

11. Mức thiệt hại
do cháy rừng và
phá rừng

19.Tỷ lệ diện tích rừng được chi trả DVMTR bị
cháy (P1)
20.Tỷ lệ diện tích rừng được chi trả DVMTR bị
phá (P2)

1 điểm nếu P1+P2từ 1% - 2%,
2 điểm nếu P1+P2<1%.

4

12. Mức vi phạm
lâm luật

21. Tỷ lệ giữa số vụ vi phạm lâm luật bình
1 điểm nếu V% từ 70% - 80%
quân cho 1000 hecta rừng được chi trả DVMTR 2 điểm nếu V% <70% TB
so với số vụ vi phạm lâm luật bình quân cho
1000 hecta rừng không được chi trả DVMTR ở
địa phương (V%)

5

13. Mức đóng góp 22.Tỷ lệ đóng góp của DVMTR trong tổng thu
của DVMTR với đời nhập của người dân (I%)
sống người dân

16.Tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR (A) 1 điểm nếu tỷ lệ B/A từ 70% - 90%,
17.Tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR đã 2 điểm nếu tỷ lệ B/A >90%.
giao, khoán cho cá nhân, hộ gia đình và cộng
đồng bảo vệ (B)

1 điểm nếu I% = 5-10%,
2 điểm nếu I% >10%.

b) Tiêu chuẩn đánh giá tính hiệu quả của chi trả DVMTR
Tổng số điểm theo các tiêu chíhiệu quả (HQ) của chi trả DVMTR được xác định theo các tiêu chí trên tối đa
là 10, nó được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả như sau:
TT

Cấp

Tổng điểm MB

Đánh giá

1

I

0-2

Không hiệu quả

2

II

3-4

Hiệu quả thấp

3

III

5-6

Hiệu quả TB

4

IV

7-8

Hiệu quả cao

5

V

9-10

Rất hiệu quả

ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TRẢ DVMTR
Nhiệm vụ xác định các chỉ số giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá chi trả DVMTR trên đây được sử dụng để giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR của từng tỉnh hoặc toàn quốc. Ngoài 3 chỉ số được các xã xác định và cung cấp gồm tỷ lệ tiền chi
trả DVMTR được sử dụng cho phúc lợi cộng đồng, số người của hộ gia đình và cộng đồng tham gia tuần
tra bảo vệ rừng, và tỷ lệ tiền chi trả DVMTR trong tổng thu nhập của người dân, các chỉ số giám sát khác
đều được xác định bởi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với các chủ rừng lớn.Các chỉ số giám sát
được xác định trên cơ sở những số được thống kê hàng năm theonhiệm vụ được quy định của các quỹ bảo
vệ và phát triển rừng tỉnh hoặc chủ rừng nhóm II.
Số 4 - Quí IV/2016
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Sử dụng kết quả giám sát và đánh
giá chi trả DVMTR
•

Sử dụng kết quả giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR để xác định những ưu điểm, tồn tại
trong chi trả DVMTR và những giải pháp khắc
phục

Kết quả giám sát và đánh giá chi trả DVMTR là căn
cứ để xác định những ưu điểm và tồn tại của chi
trả DVMTR. Những chỉ số giám sát đánh giá cóđiểm
thấp hoặc không có điểm phản ảnhnhững vấn đề
tồn tại của chi trả DVMTR. Phân tích nguyên nhân
dẫn đếntình trạng không có điểm hoặc điểm
thấpsẽ gợi ý về những giải pháp cần thực hiện để
nâng cao chất lượng chi trả DVMTR.
•

Sử dụng kết quả giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR để xác định tiến bộ theo thời gian của
chi trả DVMTR

Phân tích liên hệ của kết quả giám sát và đánh giá
chi trả DVMTR với đặc điểm của tổ chức chi trả và
điều kiện chi trả ở nhiều địa phương sẽ làm sáng tỏ
được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chi
trả DVMTR và những vấn đề cần bổ sung để hoàn
thiện chính sách chi trả DVMTR.

KẾT LUẬN
•

Giám sát và đánh giá chi trả DVMTR là công
cụ giúp các nhà quản lý và các bên liên quan
đo lường và đánh giá kết quả thực hiện chi trả
DVMTR, xác định những vấn đề tồn tại, đưa ra
những giải pháp để chi trả DVMTR đạt hiệu quả
hơn. Giám sát và đánh giá chi trả DVMTR cần
được thực hiện thường xuyên, có thể cho một
giai đoạn hoặc định kỳ hàng năm.

•

Bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
gồm các chỉ số phản ảnh hoặc liên hệ chặt với
tính minh bạch, tính công bằng và hiệu quả
của chi trả DVMTR, có khả năng đo đếm được
dễ dàng và khách quan. Chúng được thiết kế
gồm 22 chỉ số giám sát và 13 chỉ số đánh giá
chi trả DVMTR. Những chỉ số này có thể được
bổ sung hoàn thiện dần theo mức độ của phát
triển của hoạt động chi trả DVMTR và của công
nghệ giám sát đánh giá.

•

Các chỉ số giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
được chia thành 3 nhóm: giám sát và đánh
giá tính minh bạch, giám sát và đánh giá tính
công bằng và giám sát và đánh giá tính hiệu
quả của chi trả DVMTR. Mỗi chỉ số giám sát và
đánh giá chi trả DVMTR có những tiêu chuẩn
để đánh giá. Đó là ngưỡng để xác định mức độ
minh bạch, công bằng và hiệu quả của chi trả
DVMTR.

•

Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
được sử dụng để giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR của từng tỉnh hoặc toàn quốc. Ngoài 3
chỉ số giám sát chi trả DVMTR được các xã xác
định, còn lại các chỉ số giám sát khác được xác
định bởi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
phối hợp với các chủ rừng lớn trên cơ sở những
số liệu về chi trả DVMTR được thống kê hàng
năm theo nhiệm vụ quy định trong chính sách
chi trả DVMTR.

•

Kết quả giám sát và đánh giá chi trả DVMTR
được sử dụng để xác định những ưu điểm, tồn
tại trong chi trả DVMTR, những giải pháp nâng
cáo hiệu quả của chi trả DVMTR, đánh giá tiến
bộ qua các năm của chi trả DVMTR,đánh giá
hiệu quả của các giải pháp đã được áp dụng để
nâng caochất lượng của chi trả DVMTR,phân
tích và hoàn thiện chính sách chi trả DVMTR.

Kết quả giám sát đánh giá chi trả DVMTR ở những
thời điểm khác nhau sẽ là căn cứ để đánh giá những
tiến bộ trong triển khai chi trả DVMTR. Những tiêu
chí có kết quả đánh giá lần sau cao hơn lần trước
sẽ phản ảnh sự hoàn thiện trong chi trả DVMTR.
Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các giải
pháp đã được áp dụng để nâng caochất lượng của
chi trả DVMTR.
•

Sử dụng kết quả giám sát và đánh giá chi trả
DVMTR để phân tích hoàn thiện chính sách chi
trả DVMTR

Ảnh: Việt Hùng
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Biểu giá chi phí tránh được

năm 2017

Ảnh: VNFF

N

gày 29 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT về Biểu giá chi
phí tránh được năm 2017. Theo đó, Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 được áp dụng cho các nhà
máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện quy định. Bộ Công Thương cũng
quy định trong biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng, tiền
dịch vụ môi trường rừng và Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán.
Biểu giá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ Công Thương)
Mùa khô

Mùa mưa

Giờ cao
điểm

Giờ bình Giờ thấp Giờ cao
thường điểm
điểm

Giờ bình
thường

Giờ thấp
điểm

Phần điện
năng dư

Miền Bắc

608

609

613

608

615

623

312

Miền Trung

606

607

611

605

612

620

310

Miền Nam

637

638

642

636

644

652

326

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

2.242

Giá điện năng (đ/kWh)

Ghi chú: Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và thuế
giá trị gia tăng. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán các loại thuế và tiền dịch vụ môi trường rừng
nêu trên.
Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm
2017 (Quyết định số 4711/QĐ-BCT ngày 02/12/2016) để các bên liên quan biết và phối hợp thực hiện.
Chi tiết xem tại www.vnff.vn
Số 4 - Quí IV/2016
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Phát động

“Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017
Nguồn ảnh: Tổng cục Lâm nghiệp

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây,
làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, phong trào trồng
cây, trồng rừng và bảo vệ rừng từ bao năm qua vẫn luôn là
nét truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta và không ngừng
phát triển mạnh mẽ. Phong trào này có ý nghĩa to lớn, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, phát huy tác
dụng phòng hộ, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai,
thích ứng với biến đổi khí hậu.

N

ăm 2016, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến
bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất
nông, lâm nghiệp và đời sống nhân dân nhưng các
địa phương trong cả nước đã trồng được 205 nghìn
ha rừng tập trung, trên 50 triệu cây phân tán,
khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu ha rừng, khoanh
nuôi xúc tiến tái sinh rừng 360 nghìn ha. Có được
kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao, tháo gỡ
khó khăn kịp thời của Chính phủ và các Bộ, ngành
cùng nỗ lực của các địa phương trong cả nước. Tuy
vậy, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng
thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác
chưa đạt kế hoạch đề ra, tình trạng phá rừng, cháy
rừng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.
Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ông
cha ta để lại, nhằm phát huy những kết quả đạt
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được, Bộ NN&PTNT phát động “Tết trồng cây đời
đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân
Đinh Dậu 2017 (đối với các tỉnh phía Bắc tổ chức
đầu Xuân mới, đối với các tỉnh phía Nam tổ chức
vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5). Theo đó, Bộ
NN&PTNT đề nghị các địa phương tổ chức Tết
trồng cây thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện để
mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây,
trồng rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về
mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây nhằm nâng cao
nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng, giá
trị của rừng, công tác trồng cây trồng rừng gắn với
việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường
sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó
với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; xây dựng
kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai
thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 theo
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền
vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Nghị
quyết số 73/ND-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ;
nâng cao quản lý chất lượng giống cây trồng lâm
nghiệp, lựa chọn loài cây phù hợp, tổ chức tốt việc
chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng có tỷ lệ sống
cao và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra, đánh giá,
rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời
những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.

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

1

Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010
về chính sách chi trả DVMTR

2

Công văn số 10102/BNN-TCLN ngày 29/11/2016 của Bộ
NN&PTNT về việc triển khai Chương trình mục tiêu phát
triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017

3

Quyết định số 4711/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ
Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp
điện và vận hành hệ thống điện năm 2017

4

Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ
Công Thương về Biểu giá chi phí tránh được năm 2017

5

Công văn số 352/BNN-TCLN ngày 11/01/2017 của Bộ NN&PTNT về
việc giải ngân tiền chi trả DVMTR

6

Công văn số 1915/TCLN-KHTC ngày 21/11/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc
triển khai Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

7

Công văn số 11/ĐTĐL-GP ngày 04/01/2017 của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công
Thương về việc thực hiện Nghị định số 147/2016/NĐ-CP

8

Công văn số 208/VNFF-BĐH ngày 25/10/2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn chính sách chi trả DVMTR

9

Công văn số 04/VNFF-BĐH ngày 06/01/2017 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt
Nam thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017
Số 4 - Quí IV/2016
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Tập huấn về quản lý & sử dụng

tiền DVMTR tại thôn bản
T

rong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của dự án
iPFES, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 07 tháng
12 năm 2016, tư vấn tài chính dự án IPFES đã hỗ trợ
thực hiện hai khóa tập huấn về quản lý và sử dụng
tiền DVMTR cho cộng đồng tại xã Đăk Kroong,
huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum và Xã Hồng Kim,
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mỗi khóa tập huấn được thực hiện trong 2 ngày với
các chủ đề: i) Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng
tiền DVMTR; ii) Thành lập Ban quản lý thôn làng; iii)
Lập kế hoạch sử dụng tiền DVMTR tại thôn làng; iv)
Sổ sách quản lý tài chính; v) Bình đẳng giới trong
quản lý và sử dụng tiền DVMTR; iv) Sử dụng tiền
DVMTR cho phát triển sinh kế.
Khóa tập huấn được thực hiện theo phương pháp
tiếp cận có sự tham gia, với người học làm trung
tâm. Trong khóa tập huấn, cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh
là tập huấn viên, tư vấn IPFES đóng vai trò quan
sát và hỗ trợ đứng lớp khi thực sự cần thiết. Theo
đánh giá của tư vấn IPFES, khóa tập huấn đã đạt
được mục tiêu đề ra là: i) Nâng cao năng lực cho
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Bài & Ảnh: Nguyễn Anh Dũng
Tư vấn dự án IPFES

cộng đồng trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR;
ii) Nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ BV&PTR về
các kiến thức và kỹ năng tập huấn; iii) Hoàn thiện
bộ công cụ tập huấn cho tập huấn viên.
Kết thúc mỗi khóa tập huấn, tư vấn IPFES đã có
buổi làm việc với nhóm tập huấn viên và lãnh đạo
của Quỹ BV&PTR của 2 tỉnh nhằm rút kinh nghiệm
của khóa tập huấn và thảo luận phương pháp tổ
chức các khóa tập huấn tương tự trong năm tiếp
theo. Theo cam kết của lãnh đạo Quỹ BV&PTR tỉnh,
Kon Tum sẽ thực hiện tiếp 30 khóa tập huấn và
Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức tiếp 20 khóa tập huấn
cho cộng đồng về quản lý và sử dụng tiền DVMTR
tại thôn làng.
Với những kết quả như trên, hy vọng rằng mô hình
quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại thôn làng do dự
án IPFES hỗ trợ sẽ được áp dụng nhiều nơi trong và
ngoài vùng dự án nhằm đảm bảo tiền DVMTR được
sử dụng hiệu quả hơn trong bảo vệ, phát triển rừng
và phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Lào Cai quyết tâm thu hơn

416 tỷ đồng
tiền DVMTR giai đoạn
2016-2020

Ảnh: VNFF

BĐH VNFF

Nhằm thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển
rừng; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên
rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ che phủ rừng
toàn tỉnh Lào Cai trên 56%, đẩy mạnh việc triển khai Nghị định 99/2010/
NĐ-CP ngày 24/9/2010 và Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016
sửa đổi, bổ sung Nghị định 99 về chính sách chi trả DVMTR, Chủ tịch UBND
tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-HĐQLQBVR ngày 21/12/2016
xây dựng và xác định nguồn tài chính thu tiền DVMTR giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh.

Số 4 - Quí IV/2016
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T

heo đó, kế hoạch thu tiền DVMTR giai đoạn
2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 416,432
tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ thủy điện vẫn là
nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (82%).

Triệu đồng
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Về nguồn thu từ nước phục vụ sản xuất công
nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị (15
cơ sở) thuộc đối tượng phải chi trả tiền DVMTR, đơn
giá áp dụng là 35 đ/m3 x tổng sản lượng (m3) nước
đăng ký sử dụng x tỷ lệ huy động công suất (tạm
tính 100%), kế hoạch giai đoạn 2016-2020 tỉnh sẽ
thu hơn 3,622 tỷ đồng tiền DVMTR từ nguồn này.
Về nguồn thu từ thủy sản nước lạnh, toàn tỉnh có
39 cơ sở thuộc đối tượng phải chi trả với mức áp
dụng thí điểm là 44.500đ/m3/năm, tuy nhiên quá
trình triển khai còn nhiều khó khăn nên dự kiến
đề xuất điều chỉnh mức thu xuống còn 20.000đ/
m3/năm. Về nguồn thu từ các đơn vị kinh doanh
dịch vụ du lịch, hiện tại đã có 34 đơn vị thực hiện
nghiêm túc với mức thu là 1,5% doanh thu bán vé,
tuy nhiên tính ổn định chưa cao, từ năm 2017, tỉnh
sẽ áp dụng mức thu là 1% doanh thu bán vé và
112.857
dịch vụ lưu trú và dự kiến
đến 2020 sẽ ký kết được
102.718
96.349
với 50 đơn vị với tổng thu tiền DVMTR giai đoạn
2016-2020 ước tính khoảng 28 tỷ đồng.
55.599
48.909
Cho đến nay, Lào Cai là địa phương đầu tiên trong

cả nước thí điểm DVMTR đối với cơ sở sản xuất
công nghiệp và nuôi trồng thủy sản có sử dụng
nguồn nước từ rừng. Đây là tín hiệu tốt cho việc mở
rộng thí điểm các DVMTR mới trên cả nước trong
2016 gian2017
2019
2020
thời
tới. 2018

Tổng thu tiền DVMTR tại Lào Cai
giai đoạn 2016- 2020
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Cơ cấu nguồn thu tiền DVMTR tại Lào Cai
giai đoạn 2016- 2020

0,48%
0,58%
6,7%
0,87%
0,9%

8,47%

82%

Thủy điện
Nước sạch
Sản xuất công nghiệp
Du lịch
Nuôi cá nước lạnh
Lãi và vốn ngân sách
Trồng bù rừng

Chi tiết Kế hoạch số 308/KH-HĐQLQR ngày
21/12/2016 xem tại www.vnff.vn

Ảnh: VNFF

22

Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

0,48%
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Thủy điện
Nước sạch
Sản xuất công nghiệp
Du lịch
Nuôi cá nước lạnh
Lãi và vốn ngân sách
Trồng bù rừng

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Kon Tum

Xây dựng cơ sở dữ liệu
trực tuyến

WebGIS

trong chi trả dịch vụ
môi trường rừng cho
tỉnh Kon Tum
Nguyễn Thanh Hoàn
Tư vấn dự án IPFES

T

ừ trước đến nay, việc nghiệm thu chi trả
DVMTR được thực hiện theo Thông tư
20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của Bộ
NN&PTNT về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm
thu thanh toán tiền chi trả DVMTR. Theo thông tư
này, thông tin về lô rừng cung ứng DVMTR sẽ được
khai báo bởi hộ gia đình, rồi tổng hợp theo các cấp
từ Thôn => Xã => Huyện => Tỉnh. Thông tư này
đã rất phù hợp ở giai đoạn đầu, khi chính sách chi
trả DVMTR mới được triển khai, giúp xây dựng cơ
sở dữ liệu (CSDL) có sự đồng thuận cao của người
dân để chính sách về chi trả DVMTR có thể đi vào
cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, dữ liệu về rừng thu
thập theo hướng dẫn này đang không thống nhất
với dữ liệu cập nhật diễn biến rừng hàng năm của
kiểm lâm.
Hiện tại, dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn
quốc giai đoạn 2013 - 2016 đã cung cấp bộ dữ liệu
thống nhất, có độ chính xác cao nhất hiện nay cho
một số tỉnh và sẽ có dữ liệu toàn quốc trong thời
gian tới. Cùng thời gian này, dự án “Phát triển Hệ
thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp – Pha
II” (FORMIS II) đã tiến hành xây dựng một hệ thống
phần mềm cập nhật diễn biến rừng dựa trên
Số 4 - Quí IV/2016
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Tin Địa Phương

bản đồ nền là kết quả của dự án Tổng điều tra kiểm
kê rừng toàn quốc. Hệ thống phần mềm này đã
và đang được FORMIS II tập huấn rộng rãi. Dữ liệu
diễn biến rừng được lưu trữ dưới dạng bản đồ và
được các hạt kiểm lâm cập nhật thường xuyên lên
hệ thống máy chủ của FORMIS II. Đây là nguồn dữ
liệu chính thống, cấu trúc dữ liệu thống nhất trên
toàn quốc. Dữ liệu này nên được sử dụng như một
nguồn số liệu duy nhất có tính pháp lý, thống nhất
trong toàn ngành lâm nghiệp, trong đó có chi trả
DVMTR.
Tháng 6/2015, dự án “Xây dựng CSDL về chi trả
DVMTR ở Việt Nam” (DPFES) đã hoàn thành một
CSDL trực tuyến phục vụ chi trả DVMTR. Trang web
CSDL của dự án này là một bước tiến lớn trong
ngành Lâm nghiệp, dữ liệu toàn quốc được quản
lý thống nhất, công khai trên mạng internet. Tuy
nhiên, kết quả kiểm kê rừng và cập nhật diễn biến
rừng chưa được sử dụng trong CSDL này. Dữ liệu
cập nhật hàng năm về rừng và chủ rừng đang được
thống kê từ địa phương theo Thông tư 20 tức là
chỉ có bảng biểu thông kê, không có bản đồ kèm
theo và rất khó để thống nhất với dữ liệu cập nhật
diễn biến rừng trên FORMIS II do kiểm lâm quản
lý. Do vậy, ngành Lâm nghiệp sẽ có 2 bộ dữ liệu về
rừng không thống nhất, tồn tại song song trên 2
hệ thống trực tuyến là FORMIS II và DPFES.
Phần mềm chia sẻ CSDL GIS trực tuyến (gọi tắt là
WebGIS) là một trong những kết quả chính của Dự
án IPFES, được tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật
Bản thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB.
WebGIS này chạy trên máy chủ của FORMIS II, lấy
trực tiếp dữ liệu diễn biến rừng trên FORMIS II, kết
hợp với bản đồ lưu vực, để xây dựng bản đồ chi trả

DVMTR. Cấu trúc dữ liệu của bản đồ chi trả được lấy
theo thiết kế của dựa án DPFES. WebGIS được liên
kết thành một menu trong trang web của DPFES,
dùng chung tài khoản đăng nhập với DPFES và bổ
sung thông tin cho trang web của DPFES bao gồm:
Hỗ trợ hiển thị đồ chi trả, bản đồ lưu vực; Chức
năng tìm kiếm thông tin; Tự động tạo bảng dữ liệu
rừng và chủ rừng, ...
WebGIS này thực chất là một cầu nối giữa FORMIS
II và DPFES, đảm thống nhất, đồng bộ dữ liệu về
rừng giữa 2 nguồn CSDL trực tuyến quan trọng này
trong ngành Lâm nghiệp. WebGIS giúp Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng các tỉnh có thể xây dựng bản
đồ và dữ liệu chi trả DVMTR mà không cần những
phần mềm GIS chuyên dụng, đắt tiền như ArcGIS,
MapInfo.
Dự án IPFES triển khai trên 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế,
Lào Cai và Kon Tum. Cho đến hiện tại, chỉ Kon Tum
là có dữ liệu kiểm kê rừng và dữ liệu diễn biến rừng
trên máy chủ của FORMIS II. Vì vậy, Kon Tum được
chọn làm tỉnh thí điểm về nội dung này. CSDL GIS
trực tuyến về chi trả DVMTR cho tỉnh Kon Tum đã
hoàn thành, có thể xem thông tin trên trang web:
http://dvmtr.siteam.vn/ => Menu: Bản đồ - IPFES.
Trong tháng 9 và tháng 10, dự án IPFES đã tổ chức
02 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng WebGIS cho
các cán bộ 3 Quỹ BV&PTR tỉnh thuộc vùng dự án
cùng các cán bộ liên quan khác của trung ương
và địa phương. Hai khóa tập huấn đã giới thiệu và
đào tạo ứng dụng máy tính bảng trong theo dõi
giám sát rừng, có thể được sử dụng thay cho: Thiết
bị dẫn đường; Máy vi tính để xem thông tin bản đồ
rừng; Máy ảnh GPS chụp ảnh hiện trường có tọa
độ kèm theo; Có thể vẽ tuyến khảo sát và mở trên
Google Earth; và đặc biệt có thể sử dụng offline
(không cần internet và sóng điện thoại). Ứng dụng
này được đánh giá là rất thiết thực trong công tác
theo dõi và giám sát rừng.
Sử dụng CSDL từ WebGIS trong nghiệm thu chi trả
DVMTR không những giúp giảm thời gian, công
sức so với quy trình nghiệm thu theo Thông tư 20
mà còn đảm bảo tính thống nhất với dữ liệu cập
nhật diễn biến rừng trên FORMIS II. Qua 2 khóa
tập huấn về sử dụng WebGIS có thể khẳng định,
về mặt kỹ thuật và CSDL không có nhiều vấn đề
vướng mắc. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý để thực hiện
nghiệm thu rừng theo phương pháp mới này lại
chưa được đảm bảo vì nó không theo đúng quy
trình nghiệm thu của Thông tư 20.
Mong rằng, kết quả thí điểm tại Kon Tum sẽ được
chia sẻ, phổ biến rộng rãi đến các địa phương khác
tạo cơ sở tiền đề để mở rộng mô hình này trên cả
nước trong thời gian tới.

Ảnh: Quỹ BV&PTR tỉnh Kon Tum
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Lai Châu:
Xã nghèo vùng cao hưởng lợi
từ

“RỪNG VÀNG”

Ảnh: VNFF

Nguyên Hạnh - Linh Nhi

Với bà con người Mông và Dao ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong
Thổ (Lai Châu), khẩu hiệu: “Hãy cho rừng sự sống để rừng ban
sự sống cho ta” có thể còn quá thâm sâu về ý nghĩa nhưng họ
luôn hiểu rằng, bảo vệ được rừng thì rừng sẽ trả ơn.

Q

uả thật, ơn nghĩa ấy rừng đã trả vàng cho
đồng bào. Ông Giàng A Vư, Chủ tịch UBND xã
Sin Suối Hồ hồ hởi: “Bà con đã nhận ra giá trị của
rừng nên mọi người đều chung tay bảo vệ. Đặc biệt
sau khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
đi vào cuộc sống, rừng không chỉ mang lại những
lợi ích gián tiếp về nước tưới, khí hậu mà còn cho
một khoản tiền đáng kể cho mỗi hộ dân nên động
lực, ý thức bảo vệ rừng của bà con rất tốt”.
Chẳng gì là khó khăn để kiểm chứng điều mà các
vị lãnh đạo huyện Phong Thổ và xã Sin Suối Hồ nói,
nếu ai đã một lần đến với mảnh đất nơi cuối trời
Tây Bắc này. Bước vào địa phận của Sin Suối Hồ,
chúng tôi như được những cánh rừng chào đón.
Càng lên cao, vào sâu trong xã thì rừng càng dầy,
càng sừng sững. Đứng từ trung tâm xã, phóng tầm
mắt ra bốn phía, chúng tôi như cảm nhận được sự
hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng được điểm xuyết
bằng những trảng ruộng bậc thang uốn lượn thơ
mộng. Ẩn trong chốn thẳm xanh thơ mộng ấy là
những “vựa vàng” của đồng bào, một rừng thảo
quả đang vào kỳ thu hoạch.

Thực ra, người dân Sin Suối Hồ đã nhận ra và bảo vệ
rừng từ rất lâu bởi trong tán rừng già là 412ha thảo
quả, trong đó có đến 350ha đang cho thu hoạch.
Từ thảo quả, riêng năm 2015, nông dân toàn xã đã
thu về hơn 6 tỷ đồng, một con số khổng lồ cho hơn
700 hộ dân nơi đây.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà trệt, nền lát đá hoa,
giữa phòng khách là bộ sofa với những chiếc ghế
bành, kê tương xứng với chiếc ti vi đời mới màn
hình rộng cùng giàn thiết bị âm thanh hiện đại,
trưởng bản Sin Suối Hồ, ông Vàng A Chỉnh chậm
rãi: “Nhờ rừng và giữ được môi trường rừng mà tôi
mới có cơ ngơi này đấy. Năm trước tôi bán được
gần 100 triệu tiền thảo quả. Không có rừng thì lấy
đâu ra ti vi, xe máy đời mới”.
Từ khi Nghị định 99 về chính sách chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng được ban hành thì công sức
của người dân trong việc giữ rừng càng công bằng
hơn. Với một xã có đến 45% số hộ dân nằm trong
diện nghèo đói như Sin Suối Hồ thì khoản tiền mà
người dân được hưởng lợi từ rừng là rất lớn.
Từ năm 2013 đến nay, bình quân, mỗi hộ dân trong
xã được nhận 3,8 triệu đồng/năm tiền chi trả dịch
vụ môi trường rừng. Đây là số tiền do các nhà máy
thủy điện hưởng lợi từ nguồn nước mà người dân
giữ rừng mang lại chi trả công chăm sóc, phát triển
và bảo vệ rừng. Tính ra, mỗi năm rừng mang về cho
xã khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.
Báo Nông Nghiệp Việt Nam 05/12
http://nongnghiep.vn/xa-ngheo-vung-caohuong-loi-tu-rung-vang-post181919.html
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Thiết kế cơ chế chia sẻ lợi
ích cho PFES và REDD+:
Kinh nghiệm quốc tế và bài
học tại Việt Nam
Lê Ngọc Dũng - CIFOR

C

hi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) và Giảm phát
thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) là
các cơ chế tài chính mới đã và đang nhận được sự
quan tâm do có tiềm năng cung cấp những động
lực tài chính để tăng cường sự tham gia của người
sử dụng đất vào việc bảo tồn rừng. Tuy nhiên, việc
triển khai những cơ chế này vẫn còn nhiều thách
thức, trong đó khó khăn về việc thực hiện chi trả là
một trong những vấn đề chính do cả PES và REDD+
đều là các cơ chế bồi hoàn có điều kiện. Ở Việt Nam,
Quyết định số 5399/QĐ-BNN-TCLN về việc thí điểm
chia sẻ lợi ích trong REDD+ và các bài học thực tiễn
từ việc triển khai Chi trả DVMTR tại địa phương thể
hiện rằng câu hỏi về việc thiết kế cơ chế này như
thế nào đang rất cần được trả lời.
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Vào năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp
Quốc tế (CIFOR) bắt đầu triển khai dự án “Cơ hội và
thách thức trong việc xây dựng các cơ chế chia sẻ
lợi ích trong REDD+ tại các nước đang phát triển”
được phát triển từ các kết quả nghiên cứu của pha
I Dự án Nghiên cứu So sánh REDD+ toàn cầu của
CIFOR nhằm kiểm nghiệm các chi phí cơ hội, giao
dịch và triển khai của các nỗ lực REDD+ và PES tại
cấp quốc gia và địa phương, các vấn đề về quản trị
đa cấp độ và quyền, và đánh giá việc nhận thức về
tính công bằng ở các cấp độ khác nhau để thông
báo tới các nhà hoạch định chính sách và người
đưa ra quyết định tại 6 quốc gia trong phạm vi dự
án (Brazil, Cameroon, Indonesia, Peru, Tanzania và
Việt Nam).
Nghiên cứu tại 6 quốc gia trong phạm vi dự án chỉ
ra rằng có những thách thức nhất định trong việc
thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD+ và PES. Sự
tham gia của các bên liên quan vào giai đoạn thiết
kế vẫn còn nhiều vấn đề. Sự tham gia của người
nghèo và các hộ dân còn bị hạn chế bởi chi phí
giao dịch (Nawir và cộng sự 2015) và sự tham vấn
các bên liên quan vẫn chưa đầy đủ (Yang và cộng
sự 2015). Những điều này chỉ ra rằng sự tham gia
và đồng thuận trong quá trình ra quyết định cần
được xem xét cẩn thận. Điểm thứ hai là các nghiên
cứu toàn cầu cũng chỉ ra rằng chia sẻ lợi ích là một
vấn đề rất phụ thuộc vào bối cảnh, do đó, những

yêu cầu và ưu tiên cụ thể cũng như bối cảnh của vấn
đề cần phải được xem xét. Hơn nữa, các yếu tố đầu vào
cần thiết từ bối cảnh sẵn có như là thông tin về sự đa
dạng của các chi phí và ai là người đang chịu các chi
phí đó không phải lúc nào cũng được thu thập một
cách phù hợp. Do vậy, cần phải có sự hiểu rõ về bối
cảnh vấn đề và tính linh hoạt để thích ứng thành công
với những yêu cầu đặc thù. Thứ ba, bằng chứng từ các
nghiên cứu gợi mở rằng thời điểm và quy trình chi trả
là những yếu tố quan trọng cần được thiết kế thích
hợp (Wong và cộng sự 2016) do cần có tiền ứng trước
để tạo động lực cho sự tham gia của người sử dụng
đất nhưng các khoản thanh toán sau lại có thể đảm
bảo tính điều kiện (Loft và cộng sự 2014). Cuối cùng,
thiết kế cơ chế này nên là một quá trình học hỏi thích
ứng để tiến tới đáp ứng yêu cầu về cơ chế tài chính dựa
trên kết quả.
Từ các nghiên cứu toàn cầu và kết quả của một loạt
các nghiên cứu sâu về chi trả DVMTR tại Việt Nam tiến
hành bởi CIFOR, chúng tôi nhận diện nhu cầu cấp bách
của các nhà hoạch định chính sách và triển khai chi trả
DVMTR về việc có một hướng dẫn thiết kế hệ thống
phân bổ chi trả PFES bằng việc giới thiệu tài liệu “Phân
bổ tiền chi trả từ Chi trả DVMTR ở Việt Nam: Bằng
chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên
soạn các hướng dẫn chi trả*”. Tài liệu này không phải là
một hướng dẫn cụ thể mà chủ yếu hỗ trợ việc xây dựng

các hướng dẫn này bằng cách cung cấp các đầu
vào kỹ thuận để các nhà hoạch định chính sách có
thể xem xét trong giai đoạn thiết kế. Trong tài liệu
này đầu tiên chúng tôi trình bày khái niệm về cơ
chế phân bổ tiền chi trả, một khung phân tích và
các nguyên tắc chính để xây dựng cơ chế phân bổ
tiền chi trả hiệu quả, hiệu ích và công bằng. Trong
các nguyên tắc đó, chúng tôi nhấn mạnh rằng sự
linh hoạt trong thiết kế và sự tham gia và đồng
thuận trong quá trình ra quyết định được coi là
những yếu tố quan trọng nhất để lồng ghép vào
cơ chế chia sẻ lợi ích. Trong các bước tiếp theo,
chúng tôi cung cấp những khuyến nghị chi tiết
hơn và các phân tích về các cơ chế phân bổ chi trả
DVMTR hiện hành. Chúng tôi hướng tới các độc giả
là các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp độ đang
tham gia vào việc thiết kế và triển khai DVMTR, tuy
nhiên, các bên liên quan khác có sự quan tâm tới
chi trả DVMTR cũng có thể tìm thấy những điểm
hữu ích ở tài liệu này.

* Xin tham khảo tài liệu nói trên tại đây http://www.cifor.
org/library/6337/phan-b-tin-chi-tr-t-chi-tr-dch-v-moi-trngrng-pfes-vit-nam-bang-chung-tu-cac-nghien-cuu-de-cothong-tin-giup-bien/%20”http://www.cifor.org/library/6337/
phan-b-tin-chi-tr-t-chi-tr-dch-v-moi-trng-rng-pfes-vit-nambang-chung-tu-cac-nghien-cuu-de-co-thong-tin-giup-bien/
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Kinh Nghiệm Quốc Tế

Chuyên Mục

HỎI ĐÁP

và phát triển rừng; tác động xã hội: Giúp cải thiện
thu nhập cho người dân làm nghề rừng, đầu tư sản
xuất nông nghiệp, nuôi con ăn học, tạo sinh kế ổn
định và nâng cao đời sống, giải quyết khó khăn về
kinh phí hoạt động cho ban quản lý rừng, công ty
lâm nghiệp trong bối cảnh từ năm 2013, Chính
phủ có chủ trương dừng khai thác chính gỗ từ
rừng tự nhiên; tác động về môi trường: góp phần
bảo vệ cho hơn 5 triệu ha rừng trong các lưu vực
cung ứng DVMTR (chiếm tỷ lệ khoảng 38% tổng
diện tích rừng hiện có), góp phần làm giảm số vụ
vi phạm Luật BV&PTR và diện tích rừng bị thiệt hại
những năm qua trên toàn quốc.
Chính sách chi trả DVMTR được đánh giá là chính
sách hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương xã
hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước, huy
động nguồn lực xã hội cho công cuộc bảo vệ và
phát triển rừng bền vững gắn với việc xóa đói giảm
nghèo. Chính sách được ghi nhận là 1 trong 10
thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn giai đoạn 2010-2015.

Tọa đàm

“Nông dân được hưởng
lợi từ chi trả dịch vụ môi
trường rừng”
“Chính sách & Hành động” - Kênh VTC16 - Truyền hình Kỹ
thuật số VTC - Đài tiếng nói Việt Nam
Xin ông cho biết: sau quá trình thí điểm chi
trả dịch vụ môi trường rừng tới nay, những
kết quả đã đạt được của chính sách này là gì?

1

Nói về tác động và kết quả lớn của chính sách,
chúng tôi có thể tóm lược: Thứ nhất, về mặt
thể chế, thông qua việc tổ chức thực hiện chính sách
đã thiết lập được một hệ thống các quy định của
pháp luật liên quan đến chính sách bao gồm 2 Nghị
định, 5 Thông tư và rất nhiều các văn bản hướng dẫn.
Thứ hai, thiết lập hệ thống Quỹ BV&PTR các cấp, đến
nay, toàn quốc đã có 41 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR,
trong đó có 38 Quỹ tỉnh đã ổn định bộ máy tổ chức
và đi vào hoạt động gắn liền với thực hiện chính sách
chi trả DVMTR. Thứ ba, về các tác động chính của
chính sách, tác động kinh tế: hơn 460 hợp đồng ủy
thác tiền DVMTR được ký kết, hàng năm nguồn thu
tiền DVMTR trung bình hơn 1.000 tỷ đồng đã góp
phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp,
giúp làm giảm áp lực ngân sách Nhà nước đầu tư cho
công tác quản lý và bảo vệ rừng và đóng góp đáng
kể vào tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho bảo vệ
Trả
lời
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Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trong quá trình triển khai thực hiện, ông
nhận thấy có những tồn tại khó khăn nào
trong thời gian đầu thực hiện, và tới nay còn
tồn tại không? phương hướng giải quyết những
vướng mắc đó tới nay như thế nào?

2

Mặc dù có nhiều kết quả, thành công tuy
nhiên trong quá trình triển khai chính
sách, chúng tôi cũng nhận thấy có một số tồn tại
hay vướng mắc: Thứ nhất, chúng ta biết rằng chi
trả DVMTR là dựa theo ranh giới diện tích rừng có
cung ứng DVMTR đặc biệt là lưu vực của các nhà
máy thủy điện chính vì vậy có những lưu vực nơi
mà có nhiều người sử dụng dịch vụ thì mức chi
trả rất cao nhưng cũng có những lưu vực nơi mà
số lượng người sử dụng dịch vụ ít thì mức chi trả
rất thấp, diện tích ngoài lưu vực cũng không được
hưởng chính sách. Đây là thực tế, có thể gây nên
một số cách hiểu khác nhau, dẫn đến tình trạng so
bì, thắc mắc giữa cộng đồng dân cư. Thứ hai, ngay
từ đầu thực hiện, chính sách chưa nhận được sự
đồng thuận lớn trong xã hội đặc biệt là đơn vị sử
dụng DVMTR, chính vì vậy trong những năm đầu
thực hiện chính sách, tình trạng nợ đọng còn diễn
ra, đến nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Thứ ba,
về thể chế chính sách, dù đã có những quy định
nhưng chưa đủ mức cụ thể vì vậy mới huy động
được 3 nhóm đối tượng thực hiện chi trả là thủy
điện, nước sạch và du lịch, ngoài ra còn đối tượng
cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy
sản, cơ sở sử dụng dịch vụ hấp thụ cacbon thì
chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu.
Trả
lời

NN&PTNT đã có sáng kiến hay
giải quyết như thế nào về việc
này?
Chúng tôi tái khẳng định
chi trả DVMTR là quan hệ
giao dịch về mặt kinh tế giữa các
chủ thể có tham gia cung ứng và
hưởng lợi từ DVMTR, không thay
thế cho bất kỳ loại thuê và phí
khác. Trách nhiệm của các đơn
vị sử dụng DVMTR được hưởng
lợi từ DVMTR phải chi trả cho
bên cung ứng DVMTR. Theo đó
tại Điều 11 của Nghị định 99 quy
định đối với cơ sở kinh doanh du
lịch mà dựa trên giá trị về cảnh
quan, bảo tồn đa dạng sinh học
thì phải chi trả từ 1-2% doanh
thu trong kỳ. Thực tiễn, trong những năm vừa qua,
nhiều địa phương thực hiện tốt, tuy nhiên một số
địa phương còn vướng mắc, ví dụ như tỉnh Lào Cai,
bước đầu UBND tỉnh sau khi rà soát thì quy định
các cơ sở kinh doanh du lịch phải chi trả mức 1,5%
doanh thu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận được
nhiều phản ánh lại vì trong doanh thu hoạt động
du lịch gồm nhiều yếu tố cấu thành như vé tham
quan, dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú. Tôi cho rằng
những doanh thu xuất phát từ những đơn vị này
đều phải chi trả bởi vì những đơn vị đóng trên địa
bàn này đều hưởng lợi từ DVMTR.
Trả
lời

Với các đơn vị thụ hưởng từ DVMTR: cụ thể là
các đơn vị thủy điện và các nhà máy sử dụng
nguồn nước vào mục đích khác (ví dụ nước sinh
hoạt) từ rừng, hiện tượng chậm đóng tiền dịch vụ
môi trường rừng vẫn còn? ông nhận định thế nào
về thực tế này? tới nay đã có chuyển biến gì - có
chính sách nào để giải quyết hiện tượng này?

3

Chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ
Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
đặc biệt là Cục Điều tiết điện lực, thống nhất đề
xuất Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương tham mưu
cho Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết số
62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường
quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai
thác công trình thủy điện trong đó có chế tài đối
với những đơn vị nào chậm nộp, trì hoãn thu nộp,
không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế có
thể bị rút giấy phép hoạt động. Sau này, chúng
tôi tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định
40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 sửa đổi, bổ sung 1
số chế tài xử lý vi phạm trong Nghị định 157/2013/
NĐ-CP ngày 11/11/2013 mà trọng tâm đề cập tới
việc xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách chi
trả DVMTR.
Trả
lời

Ở khâu tính tiền DVMTR cho đơn vị sử
dụng dịch vụ môi trường rừng làm du lịch
(Ví dụ nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ở
Sa Pa có kiến nghị, chưa đồng tình với cách áp
thu 1,5% doanh thu theo kiểu “đổ đồng một mớ”
khi kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, lưu trú,
khách sạn… là như nhau. ) khiến doanh nghiệp
khó chịu được mức tiền phải đóng vào Quỹ,
ông nhận định về vấn đề này như thế nào ? Bộ

4

Đánh giá một cách tổng quan nhất, theo
ông khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong
việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR là gì?
Ông có kiến nghị như thế nào để chính sách phát
huy hiệu quả hơn và dễ đi vào đời sống hơn?

5

Một vài khó khăn tôi nói ở trên thì chúng tôi
tiếp tục nghiên cứu chính sách, hoàn thiện
dần. Khó khăn cơ bản nữa đòi hỏi thêm thời gian
nghiên cứu là việc định giá rừng ở một số loại hình
dịch vụ (nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp,
hấp thụ cacbon) cần thêm thời gian thí điểm ở 1 số
địa phương (như thời gian qua đã thí điểm tại Lào
Cai, sắp tới tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).
Trả
lời

Xem lại tại: https://www.youtube.com/wat
ch?v=8_1qcUigTQs&feature=youtu.be
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THƯ NGỎ
Kính chào Quý cơ quan, đơn vị,
Lời đầu tiên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới Quý cơ quan, đơn vị đã
đồng hành, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trong suốt thời gian qua, góp phần thực hiện có
hiệu quả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày
24 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ (Nghị định 99).
Năm vừa qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước, chi trả DVMTR tiếp
tục được khẳng định là chính sách thành công trong việc huy động nguồn lực xã hội, tạo ra nguồn thu
ổn định, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; góp phần nâng cao giá trị sản
xuất, giá trị gia tăng của ngành Lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần xây dựng
nông thôn mới ở các vùng miền núi.
Chi trả DVMTR cũng được đánh giá là sáng kiến mới của Việt Nam về bảo vệ môi trường trong bối cảnh
toàn cầu nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời là một trong 10 thành tựu nổi bật của ngành
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giai đoạn 2010-2015, góp phần làm giảm áp lực lên
ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành lâm nghiệp, đem lại nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt là
đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng rừng núi. Nguồn thu tiền DVMTR 2016 đạt hơn 1.285 tỷ đồng,
góp phần bảo vệ trên 5,875 triệu ha rừng. Phần lớn số tiền này đến nay đã đến được tay các chủ rừng;
hỗ trợ cải thiện sinh kế, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng; góp phần ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội tại các địa phương thuộc khu vực miền núi, biên giới.
Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2016/NĐ-CP (Nghị định 147) sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99. Đây là một bước tiến mới, thể hiện sự đồng thuận lớn của
toàn xã hội đối với chính sách; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên liên quan tiếp tục được đảm
bảo. Điều này giúp gia tăng nguồn thu và hiệu quả từ DVMTR; người dân có thêm động lực tham gia
giữ rừng, bảo vệ rừng. Cũng trong năm vừa qua, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đối tác, chúng tôi đã
thí điểm hai loại DVMTR mới đối với cơ sở nuôi cá nước lạnh và cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng
nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai; kết quả thí điểm bước đầu đã được chia sẻ rộng rãi đến nhiều bên
liên quan và được đánh giá rất cao. Đây là tín hiệu tốt để tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm DVMTR mới
trên cả nước, góp phần đa dạng hóa nguồn thu tiền DVMTR trong thời gian tới.
Với mục tiêu “Vì tương lai Xanh Việt Nam”, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cam kết tiếp tục
nỗ lực, duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu đạt được trong những năm qua; góp
phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Lâm nghiệp quốc gia, Chiến lược quốc gia về ứng phó
với biến đổi khí hậu và Chiến lược tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững.
Trước thềm năm mới, chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam trân
trọng gửi tới tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Quý cơ quan,
đơn vị lời cảm ơn chân thành, kính chúc Quý cơ quan, đơn vị một năm mới “An Khang, Thịnh Vượng
và Vạn Sự Như Ý”. Nhân dịp này, chúng tôi bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ
của Quý cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn.
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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và 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” thông báo tuyển dụng
tư vấn ngắn hạn cho việc:
* Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 1 số
điều của Thông tư liên tịch 62/2012/
TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 09/11/2012
của Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính về
Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền
DVMTR.

* Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông
tư 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ
NN&PTNT về phương pháp xác định tiền chi trả DVMTR
và Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của
Bộ NN&PTNT về hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu
thanh toán tiền chi trả DVMTR.

Loại tư vấn: Ngắn hạn
Thời gian làm việc: 30 ngày công
Thời gian bắt đầu: Tháng 3/2017
Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 13/02/2017

Loại tư vấn: Tư vấn ngắn hạn
Thời gian làm việc: 30 ngày công
Thời gian bắt đầu: Tháng 3/2017
Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 13/02/2017

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Mr. Bernhard Huber - Chuyên gia quốc tế
Điện thoại: (84) 0868477409
Email: bernhard.huber@cimonline.de
Địa chỉ: Nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Số 4 - Quí IV/2016
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TIN
sắp tới

Hội thảo tham vấn về
Bộ chỉ số và Tiêu chuẩn
giám sát, đánh giá chi
trả DVMTR - Tháng
2/2017

2
Hội thảo tham vấn xây
dựng cơ chế chi trả
DVMTR đối với hoạt
động sản xuất công
nghiệp tại Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh Tháng 2/2017

Hội thảo Tái cơ
cấu ngành lâm
nghiệp và triển
khai chương trình
mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền
vững giai đoạn
2016-2020 - Tháng
3/2017

4
Hội nghị triển khai kế
hoạch 2017 gắn với
Nghị định 147/2016/
NĐ-CP và sơ kết toàn
quốc 8 năm tổ chức
hoạt động Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng
(2008-2015) và 5 năm
thực hiện Chính sách chi
trả DVMTR (2011-2015)
- dự kiến Tháng 3/2017

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.

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
Nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3724 6771 / 3724 6770 • Fax: 04. 3724 7559
www.vnff.vn

Chịu trách nhiệm về nội dung và xuất bản: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.
Giấy phép xuất bản Số 14/GP-XBBT ngày 22/02/2017 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thiết kế và sáng tạo: Admixstudio.com

