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Giới thiệu về Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng Việt Nam
INTRODUCTION OF VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Cơ sở pháp lý
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) là quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công
lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập và quản lý tại
Điều 95 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày
15/11/2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018. VNFF có tư
cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà
nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Legal basis
3
VÌ TƯƠNG LAI XANH VIỆT NAM

The Vietnam Forest Protection and Development Fund (VNFF) is an off-budget state
financial fund; organized and operated under the form of public non-business unit
established and managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development in
accordance with Article 95 of the Law on Forestry No. 16/2017/QH14 passed by the
National Assembly on November 15, 2017 and Decree No. 156/2018/NĐ-CP dated November 16, 2018. VNFF has legal status, its own seal and eligible to open account at
the State Treasury and the Bank to operate in accordance with the law.

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Sứ mệnh
Vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt
động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và quy định của
pháp luật, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa 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 có hiệu quả chiến lược phát
triển lâm nghiệp.

Mission
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Mobilize, receive, manage and use financial sources for forest protection and development activities in accordance with the Law on Forestry, Decree No. 156/2018/
NĐ-CP dated November 16, 2018 of the Government and legal regulations, contribute to the implementation of the policy of socialization of forestry activities; raising
awareness and responsibility for forest protection and development of those who
benefit from the forest or have activities that directly affect the forest; improving
the capacity and efficiency of forest management, use and protection for forest
owners, contributing to the effective implementation of the forestry development
strategy.

Tầm nhìn
Đến năm 2030, VNFF tiếp tục duy trì là một quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách tiên phong tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á
với mục tiêu huy động, phát triển các nguồn tài chính xã hội hóa bền vững
hỗ trợ ngành Lâm nghiệp ngày càng có hiệu quả trong: 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.

Vision
By 2030, VNFF strives to continue to be a pioneer off- state budget financial fund in
Vietnam as well as in the Southeast Asia with the goal of mobilizing and developing
sustainable socialized financial sources supporting effectively the forestry sector
in: forest protection and development; Sustainable forest management; Climate
change mitigation and adaptation; Improving livelihoods for forest workers; Biodiversity conservation.
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Nguyên tắc hoạt động
Khoản 2, Điều 95 Luật Lâm nghiệp

VNFF hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; Chỉ hỗ trợ cho chương trình,
dự án hoặc hoạt động phi dự án liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà
ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng đủ yêu cầu đầu tư;
Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, quản lý, sử dụng đúng mục đích
và phù hợp với quy định của pháp luật.

Working principles

Provision 2, Article 95 of the Law on Forestry
VNFF operates not-for-profit purposes; Only support programs, projects or non-project activities related to forest protection and development for which the state budget has not yet invested in or has not met the investment requirements; Ensure
publicity, transparency, efficiency, management and use for the right purposes and
in accordance with the provisions of law.
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Khoản 4, Điều 95 Luật Lâm nghiệp

Tài trợ, đóng góp tự nguyện, vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân trong
nước và nước ngoài;
Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác;
Các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Financial sources of the Fund
Provision 4, Article 95 of the Law on Forestry
Sponsorship, voluntary contributions, trust funds of domestic and foreign
organizations and individuals;
Payment for forest environmental services;
Funds for offset plantation due to change of forest use purposes;
Other legal financial sources other than the state budget.

VÌ TƯƠNG LAI XANH VIỆT NAM

Nguồn tài chính hình thành Quỹ
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Quá trình hình thành và phát triển
VNFF có sự kế thừa và phát huy thành công của Quỹ Ủy thác cho ngành Lâm
nghiệp (TFF) đặc biệt là cơ chế tài chính ủy thác đầu tư cho bảo vệ và phát
triển rừng, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng sống bằng nghề rừng*;
Các mốc sự kiện quan trọng:

Evolution process
VNFF has inherited and promoted the success of the Trust Fund for Forests (TFF),
especially a financial mechanism for entrusted investment in forest protection and
development, supporting livelihoods of communities relying on the forest activities*;
Milestones of important events:

03/12

6

2004

Quốc hội thông qua Luật
Bảo vệ và phát triển rừng số
29/2004/QH11.

FOR VIETNAM’S GREEN FUTURE

The National Assembly passed
the Law on Forest Protection and
Development No. 29/2004/ QH11.

14/01

2008

24/09

2010

Chính phủ ban hành Nghị
định số 05/2008//NĐ-CP
về Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng.
The Government issued
Decree No. 05/2008/NĐ-CP
on the Forest Protection and
Development Fund

Chính phủ ban hành Nghị
định số 99/2010/NĐ-CP về
chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng.
The Government issued Decree No. 99/2010/NĐ-CP on
PFES policy.

05/02

2007

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết
định số 18/2007/QĐ-TTg về Chiến lược
phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai
đoạn 2006 - 2020.
The Prime Minister issued Decision No.
18/2007 /QĐ-TTg on Vietnam’s Forestry Development Strategy for the period 2006-2020.

10/04

2008

02/11

2016

Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 380/QĐTTg về chính sách thí điểm chi
trả dịch vụ môi trường rừng.
The Prime Minister issued Decision 380/QĐ-TTg on policy of
pilotting PFES.

Chính phủ ban hành Nghị định số
147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một
số điều Nghị định số 99/2010/NĐ-CP
ngày 24/9/2010.
The Government promulgated Decree No.
147/2016/NĐ-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No.
99/2010/NĐ-CP dated September 24, 2010.

Quỹ TFF được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 850/CP-NN ngày 23/6/2004 do 04 nhà tài trợ là Chính phủ Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thuỵ Sỹ đóng
góp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Quỹ TFF tập trung giải quyết các ưu tiên cấp bách của ngành lâm nghiệp được đề cập trong Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt nam giai đoạn 2006-2020 đồng thời hỗ trợ việc chuyển hướng sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại (ODA) trong ngành lâm nghiệp theo cách tiếp cận ngành. Từ năm 2004
đến 2013, Quỹ TFF đã tài trợ cho tổng số 32 dự án và phi dự án với tổng giá trị khoảng 34 triệu Euro.
The Trust Fund for forest (TFF) was established by decision of the Prime Minister in Document No. 850 / CP-NN dated 23 June 2004 by 04 donors, including the Government of Finland, The
Netherlands, Sweden and Switzerland. The Government of the Federal Republic of Germany provides technical assistance. The TFF focused on addressing urgent forestry sector priorities
outlined in the Vietnam Forestry Development Strategy 2006-2020 and at the same time supporting the shifting of using non-refundable aid (ODA) in the forestry sector towards the
sector wide approach. From 2004 to 2013, the TFF funded a total of 32 projects and non-projects with a total value of about 34 million Euro.
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15/11

2017

Quốc hội thông qua Luật
Lâm nghiệp số 16/2017/
QH14.
The National Assembly passed
the Law on Forestry No.
16/2017/QH14.

16/11

2018

Chính phủ ban hành Nghị định số
156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
The Government promulgated Decree No.
156/2018/NĐ-CP detailing the implementation
of a number of articles of the Law on Forestry.
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Organizational apparatus

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (MARD)

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
BOAD OF DIRECTORS
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BAN ĐIỀU HÀNH
MANAGEMENT
UNIT

BAN KIỂM SOÁT
SUPERVISORY UNIT

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
VNFOREST

CÁC PHÒNG BAN
FUNCTIONAL UNITS

TỔNG HỢP

NGHIỆP VỤ

ADMINISTRATIONS

TECHNICAL/
PROFESSIONAL
UNIT

KIỂM TRA
GIÁM SÁT
INSPECTION AND
MONITORING

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH
PFPDFs
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Bộ máy nhân sự
Hội đồng quản lý Quỹ
Hội đồng quản lý Quỹ có 07 thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định, gồm:
Chủ tịch là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
Các Ủy viên:
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn:
Vụ Tài chính
Vụ Kế hoạch
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Thanh tra Bộ
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

Ban Kiểm soát có không quá 05 thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quyết định, gồm:
Trưởng Ban: 01 lãnh đạo Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các Kiểm soát viên
Ban Điều hành
Ban Điều hành Quỹ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, gồm:
Giám đốc
Không quá 02 Phó giám đốc
Các phòng chuyên môn: Tổng hợp, Nghiệp vụ, Kiểm tra giám sát

Human resources apparatus
Board of Directors
The Board of Directors consists of 07 members decided by the Minister of Agriculture
and Rural Development, including:
Chairman is Director General of the Vietnam Administration of Forestry
Members:
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Ban Kiểm soát
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Representatives as leaders of departments, units under the MARD:
Department Finance
Department Planning
International Cooperation Department
Legislation Department
Inspection Department
Director of the VNFF
Supervisory Unit
The Supervisory Board consists of no more than 05 members decided by the Minister of Agriculture and Rural Development, comprising:
Leader: 01 leader of the Inspection Department of MARD
Members
Management Unit

10

The Fund’s Management Unit is located at the Vietnam Administration of Forestry,
comprising:
Director

FOR VIETNAM’S GREEN FUTURE

Not more than 02 deputy directors
Functional Units: Administration Unit, Technical Unit, Inspection and Monitoring
Unit

Slogan

VÌ

TƯƠNG LAI XANH

VIỆT NAM

For Vietnam’s Green Future
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GENERAL INTRODUCTION OF THE POLICY ON PAYMENT FOR FOREST
ENVIRONMENTAL SERVICES
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Giới thiệu chung về chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ra đời nhằm thực hiện chủ
trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước, huy động nguồn lực xã
hội của các tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phục vụ
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với việc xóa đói giảm nghèo
nhất là đối với đồng bào dân tộc nghèo vùng núi.
Đây là một chính sách tài chính mới được vận hành ở quy mô quốc gia. Một
chính sách mang tính đột phá khi chuyển hướng tiếp cận từ chỗ dựa hoàn
toàn vào ngân sách sang huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách và vốn
xã hội hóa cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Bản chất của chi trả dịch vụ môi trường rừng là việc phản ánh quan hệ
kinh tế giữa các chủ thể trong nền kinh tế, theo đó có ít nhất một bên mua
và một bên bán thực hiện các giao dịch kinh tế dựa trên kết quả mà cụ thể
là giữa bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (được nhận tiền) và bên sử
dụng dịch vụ môi trường rừng (phải chi trả tiền).
Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của các bên sử dụng dịch vụ môi
trường rừng đã được hạch toán vào giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ để hình thành nên giá bán cho người sử dụng. Theo đó, những người
tiêu dùng các sản phẩm trở thành người sử dụng dịch vụ môi trường rừng.
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The policy of payment for forest environment services was introduced to practice
the Party and State’s policy on socialization of forest careers, and mobilize social
resources of organizations and individuals benefiting from forest environment services serving forest management, protection and development in association with
hunger eradication and poverty alleviation, especially for poor mountainous ethnic
minorities.
This is a new financial policy operated at a national scale. A break-through policy when shifting from a purely budget-based approach to mobilizing off-budget
capital and socialized capital for sustainable forest management, protection and
development.
The nature of payment for forest environmental services is the reflection of the economic relationship between actors of the economy, whereby at least one buyer and
one seller conduct economic transactions based on results, specifically between
the provider of the forest environmental services (the recipient) and the user of the
forest environmental services (payer).
The payments for forest environmental services paid by users of forest environmental services are factored to the cost of products, goods and services to form the
selling prices. Accordingly, the consumers of the products become end-users of
forest environmental services.
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Mục tiêu của chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng
TARGETS OF THE POLICY ON PAYMENT FOR FOREST ENVIRONMENAL SERVICES

Kinh tế bền vững / Sustainable Finance:
Huy động nguồn vốn xã hội;

Mobilizing social capital;

Gia tăng giá trị của ngành lâm nghiệp;

Increasing the value of the forestry sector;

KINH TẾ
ECONOMY

Đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Contribution to GDP growth.

XÃ HỘI
SOCIETY

MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT

Bảo vệ và phát triển rừng;

Forest protection and development;

Quản lý rừng bền vững;

Sustainable forest management;

Bảo tồn đa dạng sinh học.

Biodiversity conservation.

Xã hội bền vững / Sustainable Society:
Nâng cao năng lực, nhận thức

Capacity building and awareness raising

Tạo việc làm, thu nhập

Creating jobs and incomes

Cải thiện sinh kế

Improving livehoods

VÌ TƯƠNG LAI XANH VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Môi trường bền vững / Sustainable
Environmental:
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Các bên liên quan trong chi trả
dịch vụ môi trường rừng
Đối tượng được chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng 1

(Khoản 1, Điều 63 Luật Lâm nghiệp)
14
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Chủ rừng là tổ chức:
Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã, tổ chức kinh tế khác
Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được
giao rừng

Chủ rừng là:
Hộ gia đình,
cá nhân
trong nước
Cộng đồng
dân cư

UBND cấp xã
và tổ chức
khác được
Nhà nước giao
trách nhiệm
quản lý rừng

Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo
dục nghề nghiệp về lâm nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được
Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư có hợp đồng nhận
khoán bảo vệ và phát triển rừng với
chủ rừng là tổ chức do Nhà nước
thành lập

1. Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng khi khu rừng họ tham gia quản lý, bảo vệ có cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
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Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Việt Nam (VNFF) 2

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh 3

(Điều 61 Luật Lâm nghiệp)

Bảo vệ đất,
hạn chế xói mòn

Bảo vệ, duy trì cảnh
quan tự nhiên

Điều tiết, duy trì nguồn nước

Cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn

Hấp thụ và
lưu giữ các bon

Đối tượng phải chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng

(Khoản 2 Điều 63 Luật Lâm nghiệp)

Cơ sở sản xuất
thuỷ điện

Cơ sở sản xuất
công nghiệp

Tổ chức, cá nhân
kinh doanh du lịch

Cơ sở sản xuất &
cung ứng nước sạch

Cơ sở nuôi trồng
thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân
gây phát thải khí
nhà kính lớn

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam nhận ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng đối với trường hợp diện tích cung
ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ 2 tỉnh trở lên.
3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nhận ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối và từ bên sử dụng dịch vụ
môi trường rừng đối với trường hợp diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính của một tỉnh.
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Các loại dịch vụ
môi trường rừng

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Stakeholders involving in payment
for forest environmental services
Service Providers 1

(Provision 1, Article 63 of the Law
on Forestry)
16
FOR VIETNAM’S GREEN FUTURE

Forest owners are organizations:
Management Boards of special use and protection forests

Forest owners
are:

Enterprise, cooperatives, cooperative union,
other economic entities
Army forces
Scientific and technological, training, education organizations
Foreign-invested enterprises are leased land by
the State to plant production forests

Organization, household, individual, community contracted forest
for protection and development
with forest owners as organizations
established by the State

1. Service providers receive PFES money when their forests providing forest environmental services.

Domestic
household,
individual
Local community

Commune People’s committee
and other organizations allocated forest for
management
by the State

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Vietnam Forest Protection and
Development Fund 2

Provincial Forest Protection
and Development Fund 3

(Article 61 of the Law on Forestry)

Soil protection,
erosion prevention

Natural landscape
protection & reservation

Water resource coordination and
reservation

Supply spawning
ground, food
source

CO2 absorption
and storage

17

Service Users

(Provision 2, Article 63 of the Law
on Forestry)

Hydropower
stations

Industry
facilities

Org., individual
running ecotourism business

Clean water
suppliers

Aquaculture
production facilities

Big CO2
emitters

2. VNFF receives entrusted PFES money from service users in case forest providing FES is located in the administrative boundaries of two or more provinces.
3. The Provincial Forest Protection and Development Fund receives entrusted PFES money from VNFF (coordination) and from service users in case forest
providing FES is located within administrative boundary of one province.
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Forest Environmental
Services

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Mức chi trả tiền dịch vụ
môi trường rừng
PAYMENT RATE ON PFES
(Điều 59 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP/ Article 59 Decree No.156/2018/NĐ-CP)
Stt
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Đối tượng phải chi trả

Mức chi trả

Hình thức chi trả

FOR VIETNAM’S GREEN FUTURE

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

36 VND/kWh

Trực tiếp hoặc gián
tiếp

2

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước
sạch

52 VND/m3

Trực tiếp hoặc gián
tiếp

3

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử
dụng nước từ nguồn nước

50 VND/m3

Trực tiếp hoặc gián
tiếp

4

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

Tối thiểu 1% tổng
Trực tiếp
doanh thu trong kỳ

5

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản
xuất, kinh doanh gây phát thải khí
nhà kính lớn

Đang nghiên cứu

6

Cơ sở nuôi trồng thủy sản

Tối thiểu 1% tổng
Trực tiếp
doanh thu trong kỳ

7

Các đối tượng khác theo quy định

No.

Entities subject to pay

Payment rate

Đang nghiên cứu

Payment mode

1

Hydropower facilities

36 VND/kWh

Direct or indirect

2

Clean water suppliers

52 VND/m

Direct or indirect

3

Industry facilities using water

50 VND/m

Direct or indirect

4

Organization, individual running ecotourim, resort, leisure businesses

Min. 1% of total
revenue in the period

Direct

5

Organizations, individuals operating
businesses, productions causing big
greenhouse gas emission

Being studied

Being studied

6

Aquaculture production entities

Min. 1% of total
revenue in the period

Direct

7

Other entities stipulated by law

3
3
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Cơ chế tài chính trong chi trả
dịch vụ môi trường rừng
FINANCIAL MECHANISM APPLICABLE FOR PFES

Trả tiền dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua VNFF
Khoản 1, Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

Áp dụng trong trường hợp diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực
nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên

Provision 1, Article 70 Decree No.156/2018/NĐ-CP
Applicable to the area that provides forest environmental services in a basin located within the
administrative boundaries of two or more provinces.

Thanh toán ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
Entrusted payment via VNFF

Bên sử dụng
dịch vụ môi
trường rừng.

Tối thiểu

100%

99,5%

PFES Users

Min 99.5%

VNFF

Trích tối đa 0,5% cho hoạt động của bộ máy Quỹ
Deduct max 0.5% for operation of VNFF

Quỹ Bảo vệ
và Phát triển
rừng cấp tỉnh
PFPDFs

VÌ TƯƠNG LAI XANH VIỆT NAM

Entrusted payment via VNFF
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Trả tiền dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Quỹ tỉnh)
Khoản 2, Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
Áp dụng trong trường hợp diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu
vực nằm trên địa giới hành chính của một tỉnh.

Entrusted payment via the Provincial Forest Protection and Development Fund (Provincial Fund)
Provision 2, Article 70 Decree No.156/2018/NĐ-CP
Applicable to the area that provides forest environmental services in a basin located within
the administrative boundaries of a province.
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Thanh toán ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
Entrusted Payment via PFPDFs

FOR VIETNAM’S GREEN FUTURE

Bên sử dụng dịch
vụ môi trường
rừng

Tối thiểu

100%

85%

Min 85%

PFES Users

PFPDFs

Trích tối đa 15%, trong đó tối đa 10% cho hoạt
động bộ máy Quỹ và tối đa 5% dự phòng
Deduct max 15%; of which max 10% for
operation of the Fund and max 5% for
contingency

100%
Thanh toán trực tiếp
Direct payment

Các chủ rừng
The forest
owners

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
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Kết quả bước đầu
INITIAL ACHIEVEMENTS

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Legal document relate to Payment for forest environmental
services policy and Forest Protection and Development Funds

2008
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Nghị định số 05/2008/
NĐ-CP ngày 14/01/2008
của Chính phủ về Quỹ
Bảo vệ và phát triển
rừng;

Decree No. 05/2008/NĐCP dated 14 Jan. 2008 of
the Government on the
Forest Protection and
Development Fund;

Quyết định số 380/QĐTTg ngày 10/4/2008 của
Thủ tướng Chính phủ
về chính sách thí điểm
chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

Decision No. 380 /QĐ-TTg
dated 10 April 2008 of the
Prime Minister on policy
of pilotting of payment
for forest environmental
services;

2010

Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày
24/9/2010 của Chính
phủ về chính sách
chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

Decree No. 99/2010/NĐCP dated 24 Sept. 2010
of the Government on
the policy of payment
for forest environmental
services;

2011

Thông tư số 80/2011/
TT-BNNPTNT ngày
23/11/2011 của Bộ
NN&PTNT về hướng dẫn
phương pháp xác định
tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

Circular No. 80/2011/TTBNNPTNT dated 23 Nov.
2011 of MARD on guiding
methods of determining
payment for forest
environmental services;
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2012

2013

Circular No. 20/2012/TT-BNNPTNT dated 7 May 2012 of the
Ministry of Agriculture and Rural Development guiding the
orders and procedures for validating the payment for forest
environmental services;

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ
Bảo vệ và phát triển rừng;

Circular No. 85/2012/TT-BTC dated 25 May 2012 of the Ministry
of Finance guiding the financial management mechanism for
the Forest Protection and Development Fund;

Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của
Bộ NN&PTNT về quy định về nguyên tắc, phương pháp
xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả
dịch vụ môi trường rừng;

Circular No. 60/2012/TT-BNNPTNT dated 9 November 2012 of
the Ministry of Agriculture and Rural Development regulating
principles and methods of determining the area of forests in
the basin serving for payment of forest environmental services;

Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày
16/11/2012 của Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính về hướng
dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

Joint Circular No. 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC dated 16
November 2012 of the Ministry of Agriculture and Rural
Development and the Ministry of Finance guiding the
mechanism for the management and use of payments for
forest environmental services;

Thông tư số 24/2013/TTBNNPTNT ngày 06/5/2013
của Bộ NN&PTNT về quy
định về trồng rừng thay
thế khi chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục
đích khác.

Circular No. 24/2013/TTBNNPTNT dated 6 May 2013
of the Ministry of Agriculture
and Rural Development
regulating offset plantation
when changing forest use
purpose to other purpose;
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Thông tư số 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 dịch vụ môi trường rừng;

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

2015

Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính
phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về
quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản;
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Decree No. 40/2015/NĐ-CP dated 27 April 2015 of the
Government amending and supplementing a number
of articles of Decree No. 157/2013/NĐ-CP dated 11
Nov. 2013 of the Government stipulating penalties for
administrative violations in forest management, forest
development, forest protection and forest product
management;

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

Circular No. 26/2015/TT-BNNPTNT dated 29 July 2015
of the Ministry of Agriculture and Rural Development
amending and supplementing a number of articles of
the Circular No. 24/2013/TT-BNNPTNT dated 6 May 2013
of the Ministry of Agriculture and Rural Development
regulating on offset afforestation when changing
forest use purposes to other purposes;

2016

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

Decree No. 147/2016/NĐ-CP dated
2 November 2016 amending and
supplementing a number of articles
of Decree No. 99/2010/NĐ-CP
dated 24 September 2010 of the
Government on PFES policy;
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2017

2018

Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày
05/4/2017 của Chính phủ về 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;

Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày
15/11/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn
một số nội dung thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Circular No. 22/2017/TT-BNNPTNT dated 15
November 2017 of the Ministry of Agriculture
and Rural Development guiding a number
of contents for implementing the policy on
payment for forest environmental services;

Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày
15/11/2017 của Bộ NN&PTNT quy định về
trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác;

Circular No. 23/2017/TT-BNNPTNT dated
November 15, 2017 of the Ministry of
Agriculture and Rural Development providing
for offset afforestation when changing forest
use purposes to other purposes;

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được
Quốc hội khóa XIV thông qua ngày
15/11/2017.

Forest Law No. 16/2017/QH14 passed by the
14th National Assembly on November 15, 2017;

Thông tư số 04/2018/
TT-BTC ngày
17/01/2018 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quản
lý, sử dụng tiền dịch
vụ môi trường rừng.

Circular No. 04/2018/ TTBTC dated 17 Jan. 2018 of
the Ministry of Finance
guiding the management
and use of payments for
forest environmental
services;

Nghị định số 156/2018/
NĐ-CP ngày 16/11/2018
của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành
một số điều của Luật
Lâm nghiệp.

Decree No. 156/2018/
NĐ-CP dated November
16, 2018 of the
Government detailing
the implementation of a
number of articles of the
Law on Forestry;

Thông tư số
13/2019/TTBNNPTNT ngày
25/10/2019 của Bộ
NN&PTNT quy định
về trồng rừng thay
thế khi chuyển
mục đích sử dụng
rừng sang mục
đích khác.

Circular No. 13/2019/
TT-BNNPTNT dated
October 25, 2019
of the Ministry of
Agriculture and
Rural Development
providing for offset
afforestation when
changing forest use
purposes to other
purposes.
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Decree No. 41/2017/NĐ-CP dated 5 April 2017 of
the Government amending and supplementing
a number of articles of the Decrees on
penalties for administrative violations in
fisheries and veterinary activities, livestock
breeds, livestock feed, forest management,
forest development, forest protection and
forest product management;

2019

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Thành lập hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển
rừng địa phương
Establish a system of local Forest Protection and Development
Funds
Sơn La
Lai Châu
Điện Biên
Hòa Bình
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TÂY BẮC

NORTH WEST

ĐÔNG BẮC

NORTH EAST
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Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Quảng Trị
Thừa Thiên Huế

BẮC TRUNG BỘ
NORTH
CENTRAL

Yên Bái
Lào Cai
Tuyên Quang
Hà Giang
Cao Bằng
Bắk Kạn
Phú Thọ
Bắc Giang
Thái Nguyên
Lạng Sơn
Quảng Ninh
Ninh Bình
Hải Phòng
Hà Nội

Quảng Nam
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
NAM TRUNG BỘ
Bình Định
SOUTH
Phú Yên
CENTRAL
Bình Thuận
Ninh Thuận
Khánh Hòa

Kon Tum
Đắk Lăk
Đắk Nông
Gia Lai
Lâm Đồng

TÂY NGUYÊN
CENTRAL
HIGH LANDS

ĐÔNG NAM BỘ
SOUTH EAST

Kiên Giang
Trà Vinh
Hậu Giang

TÂY NAM BỘ

SOUTH WEST

Bình Phước
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Đồng Tháp
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Dương
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Diễn biến số lượng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thành lập qua các năm
Evolution of establishment of the provincial funds by year
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Đến nay, toàn hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương đã ký
kết được 966 hợp đồng ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó 98 hợp đồng ủy thác
qua VNFF và 868 hợp đồng ủy thác qua các Quỹ tỉnh. Trong số 966 hợp đồng ủy thác tiền
dịch vụ môi trường rừng có: 492 hợp đồng ủy thác với các cơ sở sản xuất thủy điện, 191 hợp
đồng ủy thác với các cơ sở sản xuất nước sạch, 17 hợp đồng ủy thác với cơ sở kinh doanh
du lịch sinh thái và 266 hợp đồng ủy thác với cơ sở sản xuất công nghiệp.

Signing a entrusted contract for forest environmental services
To date, the entire system of the Fund for Forest Protection and Development from central to local
levels has signed 966 entrusted contracts for forest environmental services, of which 98 contracts
entrusted through VNFF and 868 contracts entrusted through Provincial Funds. Out of 966 entrusted
contracts for forest environmental services, there are: 492 entrusted contracts signed with hydropower stations, 191 entrusted contracts signed with clean water suppliers, 17 entrusted contracts
signed with eco-tourism agents and 266 entrusted contracts signed with industry facilities.
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Ký kết hợp đồng ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng

27

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Tạo nguồn tài chính, giảm áp lực chi ngân sách nhà
nước cho ngành lâm nghiệp
Create financial source, reduce pressure on the state budget allocating
for the forestry sector

Tỷ đồng
(Billion VND)

Tiền dịch vụ môi trường rừng trên cả nước giai đoạn 2011-2020
PFES amount collected during 2011-2020
(Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND)
2.937,90

(2,937.90) 2.801,03
(2,801.03)

3.000

(3,000)
(2,500)

2.000

1.709,20

(2,000)

1.500

1.183,92

(1,500)
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(2,574.03)

2.500

1.000

1.096,39
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(1,183.92)

(1,096.39)

2012

2013

1.335,01

1.327,72

1.284,61

(1,335.01)

(1,327.72)

(1,284.61)

2014

2015

2016

(1,709.20)

(1,000)

500
0

282,929

(282.929)

2011

2017

2018

2019

2020 Năm / Year

Nguồn / Source: VNFF

Cơ cấu tiền dịch vụ môi trường rừng theo loại đối tượng phải trả giai đoạn 2011-2020
Diagram of PFES revenue structure by PFES users in the period 2011-2020
Cơ sở kinh doanh du lịch
0,66%
Cơ sở cung ứng nước sạch
2,90%

Clean water production and supply facilities
2.90%

Tourism facilities
0.66%

Cơ sở sản xuất công nghiệp
0,077 %
Industrial production facilities
0.077 %

Cơ sở sản nuôi trồng thuỷ sản
0,0004 %
Aquaculture production facilities
0.0004 %

Cơ sở sản xuất thuỷ điện
96,36%

Hydropower production facilities
96.36%

Nguồn / Source: VNFF
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Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng
Contribution to improve the efficiency of forest management and protection
Nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng hằng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác
quản lý, bảo vệ cho 6,5 triệu ha rừng trong các lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng
(chiếm tỷ lệ khoảng 45% tổng diện tích rừng hiện có), cụ thể:
The annual revenue from forest environmental services has contributed to improving the efficiency
of the management and protection of 6.5 million hectares of forests in the basins of providing forest
environmental services (accounting for about 45% of the total existing forest area), specifically:
Năm
Year
2011

Diện tích rừng được
bảo vệ bằng nguồn tiền
dịch vụ môi trường rừng
(triệu ha)

Forest area protected
by PFES
(million ha)

3,61

3.61

-

2012

2013

-

4,18

2014

5,78

5.78

5,23

2016

5.23

5,88

2017

5.88

5,99

2018

5.99

6,2

2019

6,3

2020

In addition, the implementation of policies in recent years
has also helped reduce the
number of violations and the
area of damaged forest.

6.2

6.3

6,5

6.5

Diễn biến số vụ vi phạm Luật BV&PTR và diện tích rừng
bị thiệt hại qua các giai đoạn

The number of cases violating the Law on Forest Protection and
Development and the damaged forest area
250.000
(250,000)

200.000
(200,000)

195.825

(195,825)

136.325

150.000

(136,325)

(150,000)

100.000
(100,000)

50.000
(50,000)

0

27.732

(27,732)

2006-2010

46.851

11.578

(11,578)

2011-2015

(46,851)

6.627

(6,627)

2016-2018

Số vụ vi phạm Luật BV& PTR (vụ)

The number of cases violating forest protection and development law (case)

Diện tích rừng bị thiệt hại (ha)
Damaged forest area (ha)

Nguồn / Source: VNFF

Chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng đã góp
phần giúp công tác quản
lý, bảo vệ rừng đạt hiệu
quả hơn khi diện tích rừng
tăng lên theo từng năm, độ
che phủ rừng toàn quốc
ngày càng đảm bảo phát
triển bền vững theo đà tăng
trưởng quốc gia.
The PFES policy has contributed to more effective forest
management and protection
as the forest area increased
year by year, the national
forest coverage is increased
gradually, ensuring sustainable development in line with
national growth.
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2015

Bên cạnh đó, việc triển khai
chính sách những năm qua
còn giúp làm giảm số vụ vi
phạm và diện tích rừng bị
thiệt hại trong toàn quốc.
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Hỗ trợ chủ rừng và cải thiện đời sống nhân dân
Việc các hộ dân tham gia bảo vệ rừng và được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng giúp
cải thiện cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo là một trong những thành công lớn của
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Tiền dịch vụ môi trường rừng đã giúp người dân làm nghề rừng có thêm thu nhập, góp
phần nâng cao đời sống, giúp họ có thêm động lực sống gắn bó với rừng hơn. Ngoài ra,
nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng còn giúp hỗ trợ một phần khó khăn về kinh phí hoạt
động quản lý, bảo vệ rừng cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng trong bối cảnh
Chính phủ quy định dừng khai thác gỗ chính từ rừng tự nhiên.
Đến năm 2020, tổng diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ
công tác quản lý, bảo vệ rừng là 6,5 triệu ha rừng, chiếm 45% tổng diện tích rừng toàn
quốc, trong đó:
215 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng
88 công ty lâm nghiệp
170.089 hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng
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43.945 hộ gia đình, cá nhân nhận khoán rừng từ các ban quản lý rừng, công ty lâm
nghiệp
330.000 hộ gia đình, cá nhân nhận một phần tiền dịch vụ môi trường rừng từ cộng
đồng và xã nơi cư trú do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chi trả hoặc các ban quản
lý rừng, công ty lâm nghiệp chi trả khoán bảo vệ rừng.
Hơn 10.000 cộng đồng là chủ rừng, nhận khoán từ các ban quản lý rừng, công ty lâm
nghiệp và được xã giao nhiệm vụ bảo vệ rừng
1.432 UBND xã và các tổ chức khác không phải chủ rừng nhưng được Nhà nước giao
quản lý rừng
Tiền dịch vụ môi trường rừng có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và
đời sống, phát triển sinh kế của hộ gia đình, cá nhân. Tiền dịch vụ môi trường rừng chiếm
bình quân khoảng 20% thu nhập tiền mặt hàng năm của khoảng 540.000 hộ gia đình, cá
nhân nêu trên, tuy nhiên có nhiều hộ gia đình, cá nhân thu từ dịch vụ môi trường rừng rất
thấp, vào khoảng một vài trăm nghìn đồng/năm, nhưng có những hộ thu nhập tiền dịch
vụ môi trường rừng rất cao, trở thành nguồn thu nhập chủ yếu. Những hộ gia đình có mức
thu tiền dịch vụ môi trường thấp và trung bình thường dùng để chi tiêu cho đời sống, sinh
hoạt hàng ngày, một số rất ít dùng cho phát triển sinh kế. Trong khi, những hộ gia đình
có nguồn thu cao và rất cao từ dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh chi tiêu trong gia đình
còn dùng tiền đầu tư cho phát triển sinh kế, trong đó có đầu tư vào phát triển rừng, qua
đó diện tích rừng tăng lên và thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng lại càng tăng. Các hộ
gia đình, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh, ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp
đều đánh giá hộ gia đình bảo vệ rừng của mình tốt hơn, tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng
có trách nhiệm cao hơn từ khi được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng do chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng đã gắn chặt trách nhiệm bảo vệ rừng với nguồn thu khá ổn
định từ dịch vụ môi trường rừng.
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Support forest owner and improve local livelihoods
Households participating in forest protection and paid FES payments help improve their lives, contribute to poverty reduction, which is one of the great successes of the PFES policy.
FES payments have helped forest workers to have more income, contributing to improve their lives,
helping them to have more motivation to live in closer connection with the forest. In addition, the FES
payments also partly support the difficulty of funding for forest management and protection activities
for forest companies and forest management boards in the context of the Government’s regulations
on main logging ban from natural forests.
As of 2020, total forest area received PFES for forest protection and management was 6.5 million ha,
accounting for 45% total national forest area, of which:
88 forest companies
170,089 households and individuals as forest owner
43,945 households and individuals contracted to protect forest with Forest Management Boards,
Forest Companies
330,000 households and individuals being members of the communities and communes received
PFES from the community and commune PC paid by the provincial FPDF or the Forest Management Board, Forest Company under forest protection contract.
More than 10,000 communities being forest owners were contracted forest for protection by the
Forest Management Board and Forest Company, and allocated forest for protection by the commune PC.
1,432 commune PCs and other organizations were not forest owner but allocated forest for protection by the State.
Forest environment service payment plays an important role in forest management and protection
and livelihood improvement of households and individuals. The payment for forest environmental
services accounts for about 20% of the annual cash income of about 540,000 households and individuals mentioned above. However, many of them have low and very low incomes from PFES, about a
few hundred thousand VND / year. But some households earn very high incomes from forest environmental services, becoming the main source of incomes. Households with low and medium incomes
from forest environmental services often spent this money for daily life and daily activities, a few used
for livelihood improvement. Meanwhile, households with high and very high incomes from forest
environmental services, besides spending for the family activities, also used this money to invest in
livelihood improvement and forest development, through which forest area expanded and consequently the income from forest environmental services is also increasing. Households, the Provincial
Forest Protection and Development Fund, the forest management board and the forest company all
observed that the households are protecting their forests better, the organizations contracted to
protect the forest have more responsibility since the payment for forest environmental services has
been paid, the PFES policy has closely linked the responsibility for forest protection with a fairly stable income from forest environmental services.
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215 Management Boards of Protection Forest and Special Use Forest
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Dịch vụ môi trường rừng từ dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các-bon của rừng
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đang tiếp tục phát triển việc thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, đặc biệt là tập trung thúc đẩy triển khai rộng rãi
các loại dịch vụ môi trường rừng mới trên cả nước, trong đó có dịch vụ dịch vụ hấp thụ và
lưu giữ các-bon của rừng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây
phát thải khí nhà kính lớn.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã phối hợp, tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp,
Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng tại 4 tỉnh là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Theo dự thảo Quyết định thí điểm, đối tượng phải chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cácbon của rừng là tổ chức sản xuất nhiệt điện than và tổ chức sản xuất xi măng gây phát thải
khí nhà kính lớn, với mức chi trả là 4 đồng/kWh đối với sản xuất nhiệt điện than và 2.100
đồng/tấn clinker đối với hoạt động sản xuất xi măng và được hạch toán vào giá thành sản
phẩm.
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Đối với các doanh nghiệp phát thải khí CO2 lớn ra môi trường, để giảm thiểu việc phát thải
khí này, bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ mới hiện đại, tiết kiệm sử dụng năng lượng,
thì có thể hỗ trợ cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện nguyên tắc
“người gây phát thải khí nhà kính phải trả tiền”. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp đối với bảo vệ môi trường sống, đồng thời, thực hiện tính đúng, tính đủ
chi phí sản xuất đối với các doanh nghiệp phát thải khí CO2 ra môi trường.
Theo báo cáo nghiên cứu của nhóm tư vấn, với mức chi trả đề xuất trên, tổng tiền dịch vụ
môi trường rừng thu được từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cac-bon tại 04 tỉnh thí điểm trong
thời gian thí điểm 01 năm được dự kiến là hơn 171,8 tỷ đồng.
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Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng thế giới (WB) - cơ
quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác cac-bon trong lâm nghiệp (FCPF) đã tham gia ký kết
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA), thực hiện chi trả dựa vào kết
quả cho 10,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng tại 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2018-2025. Chương trình Giảm phát
thải vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam được thực hiện nhằm hỗ trợ cho bảo vệ và phát triển
rừng, giải quyết các nguyên nhân mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ, qua đó giảm phát thải do
mất rừng, suy thoái rừng và tăng hấp thụ do phục hồi, tái tạo rừng. Ước tính nguồn tiền chi
trả dựa vào kết quả được tiếp nhận trong giai đoạn trên là 51,5 triệu đô la Mỹ tương đương
1.100 tỷ đồng, trung bình nguồn thu vào khoảng 275 tỷ đồng/năm.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á - Thái Bình Dương và là quốc gia thứ 5 trên toàn
cầu ký ERPA. Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đối với Việt Nam
trong việc huy động nguồn lực mới, góp phần đầu tư cho các hoạt động giảm mất rừng,
suy thoái rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng
gắn với cải thiện đời sống cộng đồng dân cư và người dân địa phương sống phụ thuộc vào
rừng; đồng thời hướng tới hình thành thị trường tín chỉ giảm phát thải trong nước và quốc
tế. Cùng với nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng trong nước (nguồn tài chính nội địa)
sẽ tạo ra một nguồn quỹ bền vững từ xã hội góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về
giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu.

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Forest environmental services operated for forest carbon sequestration
and absorption
The Vietnam Forest Protection and Development Fund is continuing to develop the implementation
of an effective payment policy for forest environmental services, especially focusing on expansion
of new forest environmental services across the country, including forest carbon sequestration and
storage services for big CO2 emitters.
The Vietnam Forest Protection and Development Fund has advised the Vietnam Administration of
Forestry, the Ministry of Agriculture and Rural Development to submit to the Prime Minister a draft
Decision on piloting payment for forest environmental services applicable for big CO2 emitters in 4
provinces: Quang Ninh, Thanh Hoa, Thua Thien Hue and Quang Nam.
According to the draft of the Decision on piloting, the forest carbon sequestration and storage services are applicable for coal-fired thermal power stations and cement producers causing large CO2
emissions, with the payment rate of 4 VND/kWh for coal thermal power and 2,100 VND/ton of clinker
for cement producer and factored in the product cost.
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For businesses generating large CO2 emissions into the environment, in order to reduce these emissions, in addition to investing in new and modern technologies that save energy use, it is possible to
support the people participating in forest protection and development, implementing the principle of
“those generating greenhouse gas emission must pay”. This is also a demonstration of the corporate
social responsibility for the protection of the living environment, and at the same time, correctly and
fully calculating production costs for businesses emitting CO2 into the environment.
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According to the study report of the group of consultants, with the above proposed payment rate,
the total amount of forest environmental services collected from carbon sequestration and storage
services in 4 pilot provinces in the 1-year pilot period is expected to be more than VND 171.8 billion.
In addition, the Ministry of Agriculture and Rural Development and the World Bank (WB) - the trustee
agency of the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) signed a emission reduction payment agreement in the North Central region (ERPA), implementing results-based payments for 10.3 million tons
of CO2 reductions in 6 provinces including Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, and
Thua Thien Hue. The Emission Reduction Program in the North Central region of Vietnam is implemented to support forest protection and development, solving causes of deforestation in the North
Central region, thereby reducing emissions caused by deforestation and forest degradation and increased absorption due to forest rehabilitation and regeneration. It is estimated that the payment
amount based on the results received during the above period is 51.5 million USD, equivalent to 1,100
billion VND, the average income is about 275 billion VND/year.
Vietnam is the first country in the Asia-Pacific and the 5th country globally to sign ERPA. This agreement marks the opening of a new chapter for Vietnam to mobilize new sources, contributing to investment in activities to reduce deforestation and forest degradation, improving efficiency of management, protection and Sustainable development of forest resources associated with improving the
lives of communities and local people dependent on forests; at the same time aiming to form a credit
market of CO2 emission reduction domestically and internationally. Together with the domestic payment for forest environmental services (domestic finance), it will create a sustainable social fund,
contributing to the implementation of Vietnam’s commitment to reducing emissions and responding
tothe climate change.
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Hoạt động và
sự kiện tiêu biểu
KEY ACTIVITIES AND EVENTS

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo

Workshops, conferences and meetings organized

Lễ Kỷ niệm lâm nghiệp Việt Nam - 75
năm hình thành và phát triển
75 year anniversary of Vietnam forest sector
development and establishment
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Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
(2011-2013)
Online conference to review 3 years of implementation of PFES policy (2011-2013)

Hội nghị phát triển dịch vụ môi trường rừng
bền vững
Conference on sustainable forest environment
service development
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Hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt
động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai
đoạn 2008-2018
The conference reviewing 10 years of operation
of the Forest Protection and Development Fund
for the period 2008-2018
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Hội thảo khởi động dự án “Tăng
cường thực thi chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng”
Workshop to kick-off the project “Improving the implement of the policy
on payment for forest environmental
services”

Hội thảo về thí điểm chi trả dịch vụ môi
trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các-bon của rừng
Workshop on pilotting payment of forest environmental services for forest carbon sequestration and storage services

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Hội thảo tổng kết thí điểm chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân
hàng, xây dựng kế hoạch triển khai nhân
rộng trên phạm vi toàn quốc
Workshop on reviewing pilot of payment for forest environment services via bank accounts, developing plans for nationwide replication
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Hội nghị phổ biến quản lý sử
dụng cơ sở dữ liệu chi trả dịch
vụ môi trường rừng và nội dung
sửa đổi, bổ sung Nghị định số
99/2010/NĐ-CP
Conference on management and use
of database for payment for forest
environment services and contents
amending and supplementing Decree No. 99/2010 / NĐ-CP

Hội thảo tham vấn quốc gia về kết quả đánh
giá 8 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và
phát triển rừng và 5 năm thực hiện chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
National consultation workshop on results of
reviewing 8 years of operations of the Fund for
Forest Protection and Development and 5 years
of implementation of the policy on payment for
forest environmental services;
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Hội thảo khởi động dự án
“Xây dựng cơ sở dữ liệu
thông tin về chi trả dịch
vụ môi trường rừng ở Việt
Nam”
Workshop to kick-off the project “Building an information
database on payment for forest environmental services in
Vietnam”
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Hội thảo góp ý kiến đối với dự thảo đề án
thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
Workshop to give comments on the draft project
of establishing Vietnam REDD + Fund

Hội thảo chi trả dịch vụ môi
trường rừng tại Việt Nam Thực tiễn và Giái pháp
Workshop on payment for forest environmental services in
Vietnam - Practice and Solution
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Đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực
Training and capacity building

Khóa tập huấn quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ
và phát triển rừng và triển khai chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng
Training workshop on financial management of
Forest Protection and Development Fund and
implementation of the policy on payment for
forest environmental services
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Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
Training workshop on communication skills

Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn về xây dựng
cộng đồng thực hiện chi trả môi trường
rừng
Training workshop for resource staff on
community operation practices (COP) for
payment for forest environmental services

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Tập huấn sổ tay quản lý tài
chính kế toán chi trả dịch
vụ môi trường rừng
Training workshop on handbook on financial management
and accounting of PFES
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Tập huấn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ
môi trường rừng
Training workshop on PFES mapping

Cộng đồng thực hiện nhận
tiền dịch vụ môi trường
rừng bằng giao dịch điện tử
COP for e-payment for PFES
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Kiểm tra, giám sát

Checking and supervision

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng tại Đắk Nông
Field supervision mission in Đắk Nông province
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Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Gia Lai
Field supervision mission in Gia Lai province

Kiểm tra tình hình thực hiện trồng rừng
thay thế và chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng tại Yên Bái
Field supervision mission in Yên Bái province
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Cộng đồng và kiểm lâm tuần tra rừng tại
Lâm Đồng
Communities and forest ranger patrol the forest
in Lâm Đồng province
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Sử dụng công nghệ 4.0
trong kiểm tra, giám sát chi
trả dịch vụ môi trường rừng
tại Sơn La
Using 4.0 technology in PFES
checking and supervision in
Sơn La province
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Truyền thông
Communication

Tọa đàm về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng trên Truyền hình kỹ thuật số
VTC16
Talkshow on the policy of payment for forest
environment services on Digital Television VTC16
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Tọa đàm về Luật Lâm nghiệp trên kênh
Truyền hình Quốc hội
Talkshow on Forestry Law on National Assembly
TV channel

Tham gia triển lãm tại hội nghị môi trường
toàn quốc lần thứ IV của Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Participate in exhibition at the fourth national
environmental conference hosted by the
Ministry of Natural Resources and Environment
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Liên hoan vẽ tranh tại Thừa Thiên Huế
Painting Festival in Thua Thien Hue
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Chương trình truyền thông “Chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng
hành cùng các em học sinh đến trường”
tại Đắk Lắk
Communication program “Policy on payment
for forest environment services accompanying
pupils to school” in Dak Lak province

Sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu về chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại
Vườn quốc gia Cát Tiên
Community activities to learn about the policy of
payment for forest environmental services in Cat
Tien National Park
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Hội thi tìm hiểu chính sách
chi trả dịch vụ môi trường
rừng
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Competition to better understanding the policy on payment for forest environmental
service
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Tuyên truyền về sử dụng ứng dụng viettelpay trong trả tiền dịch vụ môi
trường rừng
Propaganda about using Viettelpay application in payment for forest environment
services
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Hợp tác quốc tế

International cooperation

Lễ ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải
vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Signing ceremony on Emission reductions payment in the North Central region of Vietnam
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Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa
Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên
cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) có nội
dung về chi trả dịch vụ môi trường rừng
The signing ceremony of a memorandum of understanding between the Vietnam Administration of Forestry and the Center for International
Forestry Research (CIFOR) including PFES issues

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VNFF
và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Signing a memorandum of understanding between VNFF and the Asian Development Bank
(ADB)

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND
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Đoàn công tác Cadacxtan, Ethiopia,
Malaysia và RECOFTC Thái Lan sang thăm
quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại
Việt Nam
Kazakhstan, Ethiopia, Malaysia and RECOFTC
Thailand delegations visited, learned and shared
experiences in the policy on payment for forest
environmental services in Vietnam.
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Các dự án đã hoàn thành
COMPLETED PROJECTS

Tổng vốn (VNĐ)

Stt

Nội dung hỗ
trợ

1

Dự án Xây
dựng cơ sở dữ
liệu thông tin
về chi trả dịch
vụ môi trường
rừng ở Việt
Nam” (DPFES)

5.460.000.000

Dự án “Tăng
cường thực
thi chính sách
chi trả dịch
vụ môi trường
rừng ở Việt
Nam” (IPFES)

31.500.000.000

No.

Project title

Đối ứng

546.000.000

Nguồn tài
trợ

Thời gian

TFF

Tháng 01-6/2015
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3.660.720.000

Total funding (VNĐ)

ADB

2014 - 2016

Sponsorship

Counterpart
contribution

Donor

Timeline

1

Development
of database for
the payment for
forest environmental services
(DPFES)

5,460,000,000

546,000,000

TFF

01-6/2015

2

Improve payment for forest
environmental
services (IPFES)

31,500,000,000

3,660,720,000

ADB

2014-2016
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2

Tài trợ

VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND

Đối tác
PARTNERS

Đối tác trong nước
Các Bộ, ngành liên quan:Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Công
Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT
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Nationa partners
Line ministries, branches: Office of the Government, Ministry of Finance, Ministry
of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment,
Ministry of Justice, Ministry of Industry and Trade, EVN, etc.
Departments and units under MARD
Provincial Department of Agriculture and Rural Development

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Đối tác quốc tế
International partners

Đại sứ quán Phần Lan / Embassy of Finland
Đại sứ quán Thụy Sỹ / Embassy of Switzerland
Đại sứ quán Thụy Điển / Embassy of Sweden
Đại sứ quán Hà Lan / Royal Netherlands Embassy
Tổ chức hợp tác phát triển của Đức (GIZ)

GREATER MEKONG
SUBREGION
CORE ENVIRONMENT
PROGRAM

Chương trình trọng điểm về môi trường các nước tiểu vùng sông Mê Kông
/ Greater MeKong Subregion Core Environmental Program
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế / Center for Forest Research
(CIFOR)
Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)
Tổ chức minh bạch quốc tế / Towards Transparency International
Trung tâm Con người và Thiên nhiên / People and Nature (PanNature)
Ngân hàng thế giới / World Bank
Quỹ Đối tác cac-bon trong Lâm nghiệp / Forest Carbon Partnership Facility
(FCPF)
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Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam / ADB in Vietnam
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Cơ sở vật chất, trang thiết bị
văn phòng
FACILITIES, OFFICE EQUIPMENT
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Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có trụ sở tại Bộ NN&PTNT, số 10, phố Nguyễn Công
Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hệ thống cơ sở vật chất làm việc của VNFF gồm 06 phòng làm việc với đầy đủ trang thiết bị
cần thiết, 01 phòng họp được trang bị hệ thống họp trực tuyến hiện đại và một số phòng
lưu trữ tài liệu. (kèm theo hình ảnh văn phòng Quỹ)
The Vietnam Forest Protection and Development Fund is located at the Ministry of Agriculture and
Rural Development, No. 10, Nguyen Cong Hoan Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Capital, Vietnam.
VNFF’s working facilities include 06 office rooms with all necessary equipment, 01 meeting room
equipped with modern online meeting system and some document storage rooms.
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Liên hệ
CONTACT

Tên Quỹ: QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND
Tên viết tắt: VNFF
Địa chỉ: NHÀ A5, SỐ 10, NGUYỄN CÔNG HOAN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Điện thoại: 024 3724 6771
Website: www.vnff.vn
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International transaction name: VIETNAM FOREST PROTECTION AND DEVELOPMENT FUND
Abbreviation: VNFF
Address: Building A5, No. 10, Nguyen Cong Hoan street, BA ĐÌNH district, Hanoi, Vietnam
Tel: (84) 24 37246771
Website: www.vnff.vn

Nguồn ảnh: Tổng cục lâm nghiệp, VNFF, Trần Lê Tuấn, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD),
Quỹ BV&PTR tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nghệ An, 123rf.com, istockphoto.com, shutterstock.com
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Full name in Vietnamese: QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
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Nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, Hà Nội
+84 24 3724 6771 ·
www.vnff.vn
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