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Tóm tắt

Trong số các ngành kinh tế của Việt Nam thì 
ngành lâm nghiệp hiện đang quản lý và sản xuất 
trên diện tích đất lớn nhất. Diện tích đất lâm 
nghiệp phân bố trên khắp cả nước, nơi có dân 
cư chủ yếu là dân tộc thiểu số với khả năng tiếp 
cận giáo dục hạn chế và chậm phát triển. Mặc dù, 
diện tích rừng có tăng trong 20 năm qua, nhưng 
chất lượng và tính đa dạng sinh học của rừng tự 
nhiên vẫn tiếp tục bị suy giảm, chưa đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và phòng hộ. Tăng trưởng của ngành 
lâm nghiệp chưa bền vững với năng suất, lợi 
nhuận và sức cạnh tranh thấp. 

Ngày 5/2/2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 
(VFDS) giai đoạn 2006-2020 theo Quyết định số 
18/2007/QĐ-TTg. Chiến lược này với mục tiêu là 
tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ rừng tự nhiên, 
đảm bảo sự tham gia rộng rãi của tất cả các 
ngành kinh tế xã hội và các tổ chức trong phát 
triển lâm nghiệp. Chiến lược này cũng được kỳ 
vọng sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường 
sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp 
các dịch vụ môi trường, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông 
thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến 
lược phát triển lâm nghiệp thì yêu cầu phải đảm 
bảo nguồn tài chính đáng kể. Tuy nhiên, việc huy 
động tài chính để thực hiện VFDS luôn bị hạn 
chế. Đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng, đặc 
biệt là đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ 
đến nay vẫn còn rất nhỏ, với sự đầu tư chủ yếu từ 
nhà nước và không đủ để đáp ứng yêu cầu. Đóng 
góp tiềm năng của ngành lâm nghiệp trong việc 
tăng GDP quốc gia chưa được các nhà hoạch định 
chính sách hoàn toàn công nhận và do đó chưa 
được tối đa hóa. Hiện nay, dữ liệu về tài chính lâm 
nghiệp cũng như các cơ hội và thách thức đối với 
việc huy động các nguồn lực tài chính cho ngành 
lâm nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa được thu thập 
và phân tích. Do đó, nghiên cứu này được tiến 

hành để đánh giá thực trạng, phân tích cơ hội và 
thách thức của việc huy động tài chính trong thực 
hiện chiến lược cũng như đầu tư cho ngành lâm 
nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát tài 
liệu và phỏng vấn các chuyên gia tài chính, các 
cán bộ quản lý nhà nước ở cả cấp trung ương, cấp 
tỉnh và đại diện các nhà tài trợ. Một hội thảo quốc 
gia cũng được tổ chức tại Hà Nội với 66 người 
tham dự nhằm thu thập thông tin phản hồi của 
các bên liên quan về các kết quả của báo cáo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, tổng dự toán 
ngân sách để thực hiện Chiến lược phát triển 
lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 là 111,387.44 
tỷ đồng. Từ năm 2006 đến 2010, đã huy động 
được 36,228.64 tỷ đồng, hoàn thành 107% mục 
tiêu của chiến lược trong giai đoạn đó. Từ năm 
2011 đến năm 2016, tổng huy động là 43,351.88 
tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch đề ra. Nhờ nguồn 
tài chính được huy động, sau 10 năm thực hiện 
VFDS, ngành lâm nghiệp đã có nhiều thành tựu 
góp phần bảo vệ môi trường, từng bước chuyển 
dịch từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. 
Phân tích của chúng tôi cho thấy, hầu như tất 
cả các mục tiêu về môi trường, xã hội và kinh tế 
của chiến lược đã đạt được hoặc vượt qua vào 
năm 2016. Ví dụ, từ năm 2011 đến năm 2016, 
tăng trưởng sản xuất lâm nghiệp tăng gần gấp 
đôi về giá trị so với tăng trưởng giữa năm 2005 
và 2010, đạt trung bình 6%/năm và vượt mục 
tiêu năm 2020 là 3.5-4%/năm. Giá trị xuất khẩu 
gỗ và lâm sản tăng từ 2.8 tỷ USD/năm trong giai 
đoạn 2006- 2010 lên 6.52 tỷ USD/năm trong giai 
đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, một số mục tiêu về 
môi trường, chẳng hạn như diện tích rừng được 
cấp chứng chỉ vẫn chưa đạt được theo kế hoạch 
đặt ra.

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy dữ 
liệu về tài chính lâm nghiệp nằm rải rác, không 
thống nhất và không được thu thập một cách có 
hệ thống theo thời gian, điều này gây ra những 
thách thức lớn cho việc đưa ra một bức tranh toàn 
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diện về tài chính lâm nghiệp ở Việt Nam. Đầu tư 
dự kiến và chi tiêu thực tế liên quan đến một số 
nguồn tài chính cơ bản của ngành lâm nghiệp, 
như đầu tư khu vực tư nhân, đầu tư nghiên cứu và 
giáo dục không được Chính phủ thu thập, do đó 
số liệu không sẵn có. Tương tự như vậy, các số liệu 
thống kê và báo cáo của Chính phủ sẵn có lại kết 
hợp nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thành 
một loại để giám sát; điều này gây khó khăn 
trong việc đưa ra các ước tính chính xác cho lâm 
nghiệp. Những khoảng trống thông tin cần phải 
được giải quyết trong tương lai bởi một hệ thống 
theo dõi tài chính lâm nghiệp quốc gia, với nguồn 
kinh phí và nguồn nhân lực đầy đủ dành cho việc 
này. Một hệ thống tài chính lâm nghiệp minh 
bạch và có trách nhiệm sẽ giúp các nhà hoạch 
định chính sách cải thiện kế hoạch tài chính cho 
ngành lâm nghiệp, cũng như hướng tới mục tiêu 
các nguồn tài chính cho lợi nhuận lớn hơn.

Với số liệu sẵn có, phân tích của chúng tôi cho 
thấy mặc dù ngân sách nhà nước cấp cho ngành 
lâm nghiệp đã tăng từ năm 2006, nhưng vẫn chưa 
đáp ứng đủ nhu cầu và hoàn thành kế hoạch 
đặt ra. Ngược lại, ngân sách từ các nguồn bên 
ngoài đã liên tục vượt kế hoạch từ năm 2006 và 
được dự báo sẽ tăng theo thời gian. Chi trả dịch 
vụ môi trường rừng (PFES), một cơ chế tài chính 
mới khuyến khích người sử dụng bảo vệ và phát 
triển rừng tốt hơn, và đầu tư từ cộng đồng, cá 
nhân và doanh nghiệp là những nguồn đóng 
góp chính cho việc tăng nguồn thu từ các nguồn 
ngoài quốc doanh. Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (DVMTR) chiếm 22% tổng ngân sách lâm 
nghiệp và đóng một vai trò quan trọng trong việc 
chi trả chi phí bảo vệ cho hơn 5 triệu ha rừng ở 
Việt Nam. Mặc dù REDD+ đã được thực hiện ở Việt 
Nam từ năm 2009, với hơn 44 dự án REDD+ đang 
được triển khai, hầu hết các hoạt động REDD+ 

vẫn ở giai đoạn sẵn sàng, do đó không có dữ liệu 
về đóng góp thực tế của REDD+ cho ngành lâm 
nghiệp. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đã có xu 
hướng giảm trong những năm gần đây. Đầu tư tư 
nhân và nguồn vốn tín dụng chưa đạt được mục 
tiêu so với dự kiến.

Nguồn tài chính được huy động cho nhiều hoạt 
động khác nhau, bao gồm trồng rừng, chuyển 
giao công nghệ, khuyến lâm và đầu tư cơ sở hạ 
tầng. Trong giai đoạn 2006-2010, vốn đầu tư trồng 
rừng là 18,689.77 tỷ đồng, chiếm 52% và đầu 
tư vào các hoạt động khác ngoài trồng rừng là 
17,538.9 tỷ đồng, chiếm 48%. Đầu tư tài chính vào 
trồng rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 
là đáng kể (chiếm gần 52% tổng đầu tư trồng 
rừng), chứng tỏ chính sách xã hội hoá lâm nghiệp 
đã bước đầu thành công. Nhưng hiệu quả và hiệu 
suất đầu tư hiện tại vào lĩnh vực lâm nghiệp còn 
thấp và phân tán, không đủ đầu tư để nâng cao 
chất lượng rừng và nghiên cứu.

Nhu cầu tài chính để đạt được mục tiêu của chiến 
lược tiếp tục tăng, đòi hỏi ngành lâm nghiệp phải 
tăng cường huy động tài chính để đáp ứng mục 
tiêu đã đặt ra, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn 
và duy trì một tỷ lệ đầu tư nhất định từ nhà nước. 
Kinh phí phải được huy động từ nhiều nguồn 
khác nhau gồm cả ngân sách nhà nước và nguồn 
bên ngoài, bao gồm cả các khoản đóng góp từ 
các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân địa phương, 
từ REDD+ và PFES. Tìm kiếm nguồn tài chính mới 
để bổ sung là rất cần thiết. Ngành lâm nghiệp 
cũng cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách pháp lý và tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
để huy động tối đa nguồn tài chính để bảo vệ và 
phát triển rừng.



Ngành lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng 
trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 
học, xóa đói giảm nghèo cũng như góp phần 
ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng 
của Việt Nam. Ngành lâm nghiệp cũng quản 
lý phần lớn diện tích đất tự nhiên ở Việt Nam. 
Trong năm 2016, độ che phủ rừng của Việt Nam 
đã tăng lên 41.45% với 14.38 triệu ha, trong đó 
10.24 triệu ha là rừng tự nhiên và 4.14 triệu ha 
rừng trồng (Bộ NN&PTNT 2017a). Trong 5 năm 
qua, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có nhiều 
thành tựu: diện tích rừng đã tăng đáng kể (từ 
38% năm 2006 lên 41.19% năm 2016, tăng lên 
khoảng 41.45% năm 2017); giá trị xuất khẩu gỗ 
và lâm sản đã tăng hơn gấp đôi, từ 2.8 tỷ USD 
trong giai đoạn 2006-2010 lên 6.52 tỷ USD trong 
giai đoạn 2012-2015; doanh thu bình quân hàng 
năm từ chi trả DVMTR hiện nay là 1,200-1,300 
tỷ đồng, góp phần bảo vệ và phát triển hơn 5.8 
triệu ha rừng và tăng thu nhập của chủ rừng 
(Bộ NN&PTNT 2017b). Hoạt động sản xuất trong 
lâm nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ từ lâm 

nghiệp quốc doanh sang lâm nghiệp xã hội với 
cơ cấu đa ngành, tập trung vào sản xuất hàng 
hóa. Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp cũng phải đối 
mặt với nhiều thách thức bao gồm tăng trưởng 
chậm và không bền vững; các doanh nghiệp hoạt 
động không hiệu quả và khả năng cạnh tranh 
thấp; diện tích rừng tăng, nhưng chất lượng rừng 
còn thấp; và thiếu cơ sở hạ tầng cho ngành chế 
biến gỗ. Do đó, đóng góp của ngành lâm nghiệp 
đối với nền kinh tế đã bị hạn chế so với tiềm năng 
của ngành (Bộ NN&PTNT 2017c).

Ngày 5/2/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 
(VFDS) giai đoạn 2006-2020, với định hướng phát 
triển đồng bộ về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. VFDS cũng 
đặt mục tiêu đẩy nhanh và đảm bảo sự tham gia 
rộng rãi của tất cả các thành phần kinh tế và các 
tổ chức trong phát triển lâm nghiệp và thu hút 
đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng (Hình 1).

Giới thiệu

Kinh tế 

• Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp (bao gồm cả 
chế biến lâm sản và dịch vụ môi trường) tăng từ 
3.5% lên 4%/năm, phấn đấu đến năm 2020 
GDP lâm nghiệp sẽ chiếm 2-3% GDP cả nước.

• Rừng sản xuất đạt 8.4 triệu ha; rừng phòng hộ 
đạt 5.68 triệu ha và rừng đặc dụng đạt 2.16 
triệu ha.

• Trồng thêm 2.5 triệu ha rừng; trồng lại sau khai 
thác là 0,3 triệu ha/năm; trồng cây phân tán 200 
triệu cây/năm.

• Sản lượng gỗ trong nước đạt 20 - 24 triệu 
m3/năm.

• Xuất khẩu lâm sản đạt trên 7.8 tỷ USD.
• PFES đạt 2 tỷ USD

Môi trường 

• Bảo vệ rừng và bảo tồn đa 
dạng sinh học được nâng cao.

• Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 
42-43% vào năm 2010 và 47% 
vào năm 2020.

• Khoảng 0.25 triệu ha rừng 
phòng hộ và rừng đặc dụng 
được trồng vào năm 2010.

• Vi phạm lâm luật sẽ được 
giảm thiểu.

• Tạo thêm việc làm (bao gồm 
cả việc làm trong lĩnh vực 
chế biến gỗ, lâm sản ngoài 
gỗ và thủ công mỹ nghệ).

• Tăng thu nhập, cải thiện 
sinh kế và giảm nghèo.

• Hoàn thành việc giao đất, 
cho thuê rừng và đất lâm 
nghiệp.

• Tăng số lao động lâm 
nghiệp qua đào tạo lên 
50%.

Xã hội

Hình 1. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020
Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2007
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Việc thực hiện chiến lược đòi hỏi phải huy 
động nguồn vốn đáng kể và đa dạng. Mặc 
dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có nghiên 
cứu về tài chính cho ngành lâm nghiệp. Do 

đó, nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình 
hình hiện tại, phân tích các cơ hội và thách thức của 
việc huy động tài chính để thực hiện chiến lược và 
đầu tư chung trong ngành lâm nghiệp.



1 Khung khái niệm và phương pháp 

1.1 Khung khái niệm 

Trong báo cáo này, chúng tôi so sánh ước tính 
ngân sách cấp cao với nguồn ngân sách dự 
kiến và chi tiêu thực tế cho các nhu cầu và 
hoạt động cụ thể của ngành, giải thích và thảo 
luận về những lý do đằng sau sự khác biệt giữa 
chúng (Hình 2). Chúng tôi chia nhỏ ngân sách 
và chi tiêu cho các nguồn ngân sách nhà nước 

Ước tính dựa trên 
nhu cầu của ngành

Ngân sách dự kiến

Chi tiêu thực tế

 

  

• Tín dụng
• ODA 
• FDI
• PFES và REDD+

• Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng

• Khu vực tư nhân 

Nguồn 
ngoài ngân 

sách nhà 
nước

  

Nguồn 
ngân 

sách nhà 
nước

 

 
 

 
• Từ trung ương
• Từ các địa phương (tỉnh)

 Hình 2. Khung đánh giá tài chính lâm nghiệp

Hình 3. Nguồn tài chính cho lâm nghiệp ở Việt Nam

và ngân sách ngoài nhà nước – là hai loại 
ngân sách chính được Chính phủ Việt Nam 
sử dụng (Hình 3).

1.2 Phương pháp

Thu thập dữ liệu được thực hiện bằng các 
phương pháp nghiên cứu khác nhau.
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Rà soát tài liệu. Các báo cáo và thống kê của 
chính phủ, các nghiên cứu và báo cáo của các 
nhà tài trợ về kết quả thực hiện VFDS và tài chính 
ngành lâm nghiệp đã được thu thập và xem xét.

Các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện với 30 
cán bộ ngành lâm nghiệp (cả cấp trung ương và 
cấp tỉnh). Các cuộc phỏng vấn nhằm mục đích 
thu thập thông tin về cơ hội và thách thức trong 
việc huy động tài chính cho ngành lâm nghiệp và 
VFDS, cũng như phân tích các khuyến nghị chính 
sách để vượt qua những thách thức này.

Một hội thảo tham vấn quốc gia được tổ chức 
tại Hà Nội với 66 người tham gia (cả nhà nước và 
ngoài nhà nước) từ trong và ngoài ngành, và từ 
chính quyền trung ương và địa phương (cấp tỉnh), 
để có được phản hồi về kết quả đánh giá sơ bộ.

Giới hạn nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy dữ liệu về tài chính lâm nghiệp nằm rải 
rác, không thống nhất và không được thu thập 
theo thời gian; điều này gây ra những thách thức 
lớn cho việc đưa ra một bức tranh toàn diện về 
tài chính lâm nghiệp ở Việt Nam. Chi phí dự kiến 

và thực tế liên quan đến các nguồn tài chính cơ 
bản của ngành lâm nghiệp, chẳng hạn như khu 
vực tư nhân không được thu thập do đó không 
sẵn có. Tương tự như vậy, các số liệu thống kê 
và báo cáo chính phủ sẵn có lại kết hợp nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thành một loại 
giám sát; điều này gây khó khăn trong việc 
đưa ra các ước tính chính xác cho ngành lâm 
nghiệp. Những lỗ hổng thông tin cần phải được 
giải quyết trong tương lai bởi một hệ thống 
theo dõi tài chính lâm nghiệp quốc gia, với đầy 
đủ nguồn kinh phí và nguồn nhân lực dành cho 
việc này.

Báo cáo này gồm 5 phần. Trên đây là phần giới 
thiệu và giải thích khung khái niệm/ phương 
pháp luận, Phần 2 trình bày thực trạng chung 
về tình hình tài chính và huy động cho ngành 
lâm nghiệp Việt Nam, tình hình chi tiêu thực tế 
được trình bày trong Phần 3. Phần 4 thảo luận 
chi tiết xu hướng hiện tại và tương lai của từng 
nguồn tài chính, và trình bày các khuyến nghị 
cho việc gây quỹ trong tương lai cho ngành 
lâm nghiệp, trước khi kết luận được rút ra trong 
Phần 5.



VFDS được xây dựng và tài trợ thông qua năm chương trình chính (Bảng 1).

2 Thực trạng huy động tài chính thực hiện 
chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 
(VFDS) giai đoạn 2006-2020

Bảng 1. Yêu cầu nguồn tài chính để thực hiện VFDS giai đoạn 2006-2020 (tỷ đồng)

Chương trình Mục tiêu Mục tiêu 
2006-2020

Tiến độ hoàn thành

Mục tiêu 
2006-2010

Mục tiêu 
2011-2020

Tổng 106,759.06 33,885.34 72,873.72

Chi đầu tư 100,359.80 31,946.17 68,413.63

1. Chương trình 
quản lý và phát 
triển rừng bền 
vững

 • Thiết lập ngành lâm nghiệp quốc gia bền 
vững cho ba loại rừng.

 • Có ít nhất 30% rừng sản xuất được cấp 
chứng chỉ rừng.

 • Sản xuất gỗ trong nước ổn định đạt 20-24 
triệu m3/năm đến năm 2020.

 • Tất cả rừng và đất lâm nghiệp được cho thuê 
hoặc được giao cho các chủ quản lý trước 
năm 2010.

44,435.35 
(44.3% tổng 

nhu cầu  
đầu tư)

16,214.55 28,220.80

2. Bảo vệ rừng, 
bảo tồn đa dạng 
sinh học và phát 
triển các dịch vụ 
môi trường

 • Bảo vệ 16.24 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp.
 • Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị cho bảo vệ rừng.
 • Triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng.

14,133.60 
(14% tổng  

nhu cầu  
đầu tư)

3,871.00 10,262.60

3. Chương trình 
chế biến và 
thương mại lâm 
sản

 • Lâm sản ngoài gỗ thành ngành sản xuất 
chính, chiếm 20% giá trị sản xuất lâm 
nghiệp.

 • Gỗ xẻ: 6 triệu m3/năm; Ván dăm: 320,000 m3 
sản phẩm/năm; Ván MDF: 220,000m3 sản 
phẩm/năm.

 • Giá trị sản xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ: 7.8 
tỷ USD

37,090.57 
(36.95% tổng 

nhu cầu  
đầu tư) 

10,428.07 26,662.50

4. Chương trình 
nghiên cứu, giáo 
dục, đào tạo và 
khuyến lâm

 • Tập trung nghiên cứu một số lĩnh vực mũi 
nhọn: công nghệ sinh học, chế biến lâm sản. 
Đào tạo cho 5000 sinh viên/năm; 1-2 trường 
đạt chuẩn quốc tế.

 • Tăng cường đào tạo nghề cho cán bộ, nông 
dân, khuyến lâm.

1,395.80 
(1.35% tổng 

nhu cầu  
đầu tư)

546.98 848.82

Xem tiếp ở trang sau
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Chương trình Mục tiêu Mục tiêu 
2006-2020

Tiến độ hoàn thành

Mục tiêu 
2006-2010

Mục tiêu 
2011-2020

5. Chương trình 
đổi mới chính 
sách, lập kế 
hoạch và giám 
sát ngành lâm 
nghiệp.

 • Xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng sản 
xuất hàng hóa, xã hội hóa nghề rừng.

 • Khuyến khích các thành phần kinh tế khác 
tham gia sản xuất lâm nghiệp.

 • Nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà 
nước về lâm nghiệp.

3,304.48
(3.29% tổng 

nhu cầu  
đầu tư)

885.57 2,418.91

Chi thường xuyên 6,399.26 1,939.17 4,460.09

Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2017

Bảng 1. Tiếp trang trước
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Hình 4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho từng chương trình giai đoạn 2006-2010
Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2007

Trong 5 chương trình, 3 chương trình đầu tiên chiếm 
95% tổng vốn đầu tư cần thiết để thực hiện chiến 
lược. Hình 4 cũng cho thấy trong 5 chương trình 
quốc gia, Chương trình quản lý và phát triển rừng 
bền vững nhận được mức đầu tư từ ngân sách nhà 
nước cao nhất, cùng với các nguồn tài trợ đa dạng. 
Chương trình 3 tập trung vào chế biến và thương 
mại lâm sản, không nhận được hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước và dự kiến sẽ được tài trợ chủ yếu thông 
qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư từ 
các doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã.

Trên thực tế, ngân sách nhà nước đầu tư vào Chương 
trình 1 chiếm 56% tổng số vốn đầu tư trong cả 
giai đoạn.

Sau khi hoàn thành chương trình trồng mới 5 
triệu ha rừng trong năm 2006, ngành lâm nghiệp 
hiện đang tiếp tục thực hiện Kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng với yêu cầu ngân sách là 49,317 
tỷ đồng (14,067 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước 
và 35,250 tỷ đồng từ nguồn ngoài ngân sách 
nhà nước). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà 
nước trung bình là 1,406 tỷ đồng/năm và 3,525 
tỷ đồng/năm từ nguồn vốn ngoài nhà nước được 
đầu tư chủ yếu cho trồng rừng sản xuất và bảo 
vệ rừng.

Bảng 2 trình bày kết quả huy động vốn để thực 
hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 
2006-2016. Tính cả giai đoạn 2006-2016, tổng 
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số vốn huy động là 79,580.51 tỷ đồng, vượt kế 
hoạch đặt ra 1.3 lần. Giai đoạn 2011-2016 đã 
huy động được 43,351.88 tỷ đồng, bằng 88% kế 
hoạch đến năm 2020, nguồn ngoài ngân sách 
nhà nước đạt 94%, mặc dù thời gian còn lại là 
4 năm.

2.1 Ngân sách nhà nước (cấp trung 
ương và địa phương)

Ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngân sách 
trung ương và địa phương, chỉ đóng góp 21.5% 
vào tổng nguồn vốn huy động và đạt 97% so với 
kế hoạch đặt ra của Chính phủ. Ngân sách trung 
ương bao gồm nguồn thu từ: thuế, phí và lệ phí; 
kinh tế quốc dân, tiền đóng góp của tổ chức, cá 
nhân; quỹ đầu tư phát triển; và nguồn thu khác. 
Chi ngân sách nhà nước bao gồm: phát triển kinh 
tế - xã hội; an ninh quốc phòng; hoạt động của 

hệ thống hành chính nhà nước; khoản vay nợ 
cho hỗ trợ phát triển; và các chi phí khác. Ngân 
sách địa phương (tỉnh) được sử dụng để bổ 
sung và đóng góp cho ngân sách trung ương. 
Ngân sách tỉnh bao gồm: các khoản thu từ thuế 
và phí (trên đất, nhà, tài nguyên, vv); phân bổ 
ngân sách trung ương; nguồn tài trợ và đóng 
góp của các tổ chức quốc gia và quốc tế. 

Mặc dù ngân sách nhà nước huy động không 
đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng việc tăng 
nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo thời 
gian (Hình 5) đã phản ánh được sự quan tâm và 
hỗ trợ của chính phủ đối với ngành lâm nghiệp. 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước mặc 
dù không đáp ứng được mục tiêu (Bảng 3) nhưng 
vẫn đóng vai trò chủ đạo và quan trọng ở nhiều 
tỉnh nghèo, như Hà Giang, nơi huy động ngân 
sách ngoài quốc doanh là rất nhỏ (Bảng 4).

Bảng 2. Tình hình huy động vốn thực hiện chiến lược (2006–2016) (tỷ đồng)

TT Nguồn tài chính
Mục tiêu Thực hiện Tỷ lệ

(2)/ 
(1)

2006-
2010

2011-
2015 Tổng (1) (%) Lũy kế đến 

năm 2010
Lũy kế đến 

năm 2016 (2) (%)

Tổng 33,885.34 24,562.00 58,447.34 100 36,228.64 79,580.51 100 1.36

1 Ngân sách nhà 
nước

9,588.53 8,062.00 17,650.53 30.2 6,820.69 17,119.29 21.5 0.97

2 Ngân sách ngoài 
nhà nước

24,296.81 16,500.00 40,796.81 69.8 29,407.95 62,490.23 78.5 1.53
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Hình 5. Tình hình huy động vốn theo từng giai đoạn (tỷ đồng) 
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017b
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Bảng 3. Dự toán ngân sách cho các hoạt động lâm nghiệp theo kế hoạch so với kinh phí thực tế huy 
động trong năm 2016

Yêu cầu đầu tư Kinh phí thực tế huy động Tỷ lệ đạt được so 
với kế hoạch (%)

Tổng = 1 + 2 11,360 tỷ (100%) 9,495 tỷ (100%) 83.6%

1. Ngân 
sách nhà 
nước 

3,000 tỷ (26.4%) bao gồm 1,184 tỷ (12.1%) 39%

 • Đầu tư phát triển: 1,900 tỷ đồng đầu tư trồng 
rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; hỗ trợ 
trồng rừng sản xuất, xây dựng đường giao 
thông, khai thác, bảo tồn và phòng chống 
cháy rừng.

364 tỷ (3.83%) 19%

 • Đầu tư phát triển kinh tế và hành chính công: 
1,100 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động 
bảo vệ và phục hồi rừng.

820 tỷ (8.63%) 75%

2. Ngân 
sách 
ngoài 
nhà nước

8,360 tỷ (73,6%) chủ yếu được sử dụng để nâng 
cao chất lượng rừng sản xuất và bảo vệ rừng 
được giao.

8,311 tỷ (87.53%) 99%

Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2016

Bảng 4. Tình hình huy động vốn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương 
2011-2015 tại Hà Giang và Hà Tĩnh (tỷ đồng)

TT Nguồn vốn
Tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Hà Giang

Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)

1 Ngân sách nhà nước 153.963 28.86 447.819 90.94

2 Các nguồn ngoài nhà 
nước

379.576 71.14 44.591 9.06

Tổng 533.539 100 492.41 100

Nguồn: UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hà Giang 2015

Bảng 5. Kinh phí huy động cho hoạt động trồng rừng từ năm 2006 đến năm 2016

TT Nguồn kinh phí
2006-2010 2011-2016

Tỷ VND % Tỷ VND %

Tổng 18,689.77 100.00 43,351.88 100.00

1 Ngân sách nhà nước 4,854.17 25.97 10,298.60 23.76

- Ngân sách trung ương 4,221.71 22.59 8,995.00 20.75

- Ngân sách tỉnh 545.91 2.92 1,303.60 3.01

- Khác (ví dụ: thuế) 86.55 0.46

2 Nguồn ngoài ngân sách nhà nước 13,835.60 74.03 76.24

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2005 và Bộ NN&PTNT 2017b

Bảng 5 cũng cho thấy ngân sách nhà nước được 
phân bổ cho hoạt động trồng rừng, được xem là 
hoạt động chiến lược và quan trọng, nguồn đầu 
tư chủ yếu từ ngân sách trung ương, với sự đóng 
góp rất hạn chế từ ngân sách địa phương.

Các cuộc phỏng vấn sâu với chính quyền tỉnh Hà 
Giang và Hà Tĩnh cho thấy nguồn vốn đầu tư từ 
ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng 40% nhu cầu 
thực tế của tỉnh, làm hạn chế việc mở rộng diện 
tích rừng trồng cũng như cải thiện chất lượng 
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rừng. Các cơ quan chính quyền địa phương cũng 
khẳng định rằng ngân sách trung ương chủ yếu 
phân bổ cho hoạt động bảo vệ rừng đặc dụng và 
phòng hộ và đáp ứng 30% diện tích rừng hiện có 
của tỉnh. Đồng thời, nguồn đầu tư từ ngân sách 
tỉnh vẫn còn thấp, và nguồn ngân sách của huyện 
và xã gần như không tồn tại.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước không 
đạt được mục tiêu đặt ra vì nhiều lý do. Thứ nhất, 
tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước (% GDP) đã 
tăng lên 6.99% năm 2009 (UNDP và cộng sự 
2010) và ngân sách của Chính phủ bị hạn chế 
bởi nợ nước ngoài tăng (31% GDP năm 2010) 
(Nguyen 2018). Năm 2016, thâm hụt ngân sách 
vào khoảng 5% GDP (ADB 2017). Điều này dẫn 
đến hạn chế cơ hội để tăng phân bổ ngân sách 
cho ngành lâm nghiệp. Thứ hai, hiệu quả đầu tư 
công thấp là chủ yếu do thiếu quy hoạch; đầu tư 
phân tán và rải rác; phân cấp quyết định; và vốn 
đầu tư không được giám sát sử dụng, kiểm soát 
chất lượng và hiệu quả đầu tư (UNDP và cộng 
sự 2010).

2.2 Đầu tư ngoài ngân sách nhà nước

Nguồn vốn đầu tư từ ngoài ngân sách nhà nước 
cao gấp 1.53 lần so với dự kiến, đóng góp 78.5% 
vào tổng mức đầu tư của ngành. Nguồn FDI, sự 
đóng góp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 
cộng đồng chiếm phần lớn trong nguồn vốn đầu 
tư ngoài ngân sách nhà nước. Tổng nguồn vốn 
đầu tư từ ngoài ngân sách nhà nước đã vượt quá 
các mục tiêu đặt ra, ngoại trừ nguồn tín dụng 
(Bảng 6).

Sự gia tăng đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách 
nhà nước phản ánh ngành lâm nghiệp đang dần 

chuyển dịch từ cấu trúc quản lý truyền thống của 
mình, trong đó nhà nước trực tiếp quản lý, điều 
hành sang thực hiện chính sách “xã hội hóa nghề 
rừng” với sự tham gia của nhiều chủ thể ngoài 
nhà nước. Việc thực hiện nhiều chính sách lâm 
nghiệp khác nhau đã góp phần tăng đầu tư từ các 
tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Các chính sách 
này bao gồm chính sách giao rừng và đất lâm 
nghiệp cho các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình 
và cá nhân; việc cho các thành phần kinh tế ngoài 
nhà nước thuê đất lâm nghiệp; cổ phần hoá các 
công ty lâm nghiệp nhà nước; khoán bảo vệ rừng 
cho các hộ gia đình và cộng đồng sống gần rừng; 
PFES; và đồng quản lý giữa ban quản lý rừng đặc 
dụng với cộng đồng. Một số ví dụ là Nghị định số 
05/2010/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về 
chính sách chi trả DVMTR; Nghị định số 118/2014/
NĐ-CP về việc cải tạo và nâng cao hiệu quả của 
các công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định số 
75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và 
phát triển rừng, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; 
Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 
2011-2020; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng 
cường bảo vệ rừng; Quyết định số 24/2012/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu 
tư phát triển rừng đặc dụng. 

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
Việt Nam có nhiều lợi thế như chính trị ổn định, 
nguồn nhân lực và tài nguyên dồi dào và sự tăng 
trưởng đáng kể của thị trường. Từ năm 1998 đến 
năm 2016, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản của Việt Nam đã thu hút 522 dự án được 
tài trợ quốc tế với tổng số tài trợ 3,576.8 triệu USD 
(chiếm 1.22% tổng vốn FDI đăng ký).

Bảng 6. Kết quả huy động vốn ngoài nhà nước để thực hiện chiến lược (tỷ đồng)

Nguồn vốn
Mục tiêu Thực hiện

2006-2010 Lũy kế đến năm 2010 Lũy kế đến năm 2016

Tín dụng 4,986.32 1,092.42

ODA 4,169.28 4,845.67 10,733.37

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 7,203.61 10,950.49 31,634.48

FDI 7,822.82 12,026.00

PFES 114.78 493.37 7,003.97

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017a



Ngân sách nhà nước đã được đầu tư vào lâm 
nghiệp theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
đã được phê duyệt, tập trung vào mục tiêu: trồng 
rừng, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng 
đặc dụng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất và đầu tư 
vào những vùng khó khăn, cơ sở hạ tầng và giao 
thông vận tải, hỗ trợ cải thiện sinh kế của người 
dân nông thôn miền núi, cải thiện giống cây lâm 
nghiệp, đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ. 
Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thời 
gian qua đang phải phân bổ cho nhiều hoạt động 
khác nhau nên mức đầu tư cho từng hoạt động 
chỉ ở mức hỗ trợ tối thiểu. Theo hầu hết các cơ 
quan Chính phủ khi được phỏng vấn thì nguồn 
vốn chủ yếu được ưu tiên sử dụng cho khoán bảo 
vệ rừng (Bảng 7).

Do không có sẵn dữ liệu, chúng tôi chỉ có thể tập 
trung phân tích tình hình sử dụng vốn ở ba lĩnh vực 
chính của chiến lược phát triển lâm nghiệp là: bảo 
vệ và phát triển rừng; chế biến và thương mại lâm 
sản; và nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và 
khuyến lâm (Hình 6).

3 Quản lý và sử dụng nguồn tài chính thực 
hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai 
đoạn 2006-2020

Bảng 7. Tình hình đầu tư của ngành lâm nghiệp theo lĩnh vực (triệu đồng) 

TT Chỉ tiêu
Giai đoạn Tổng

2001-2010 (%)
2001-2005 2006-2010

1 Trồng rừng 10,030,085 18,196,394 28,719,815 48.03

1.1 Ngân sách nhà nước 2,662,998 4,854,170 7,517,168 12.57

1.1.1 Ngân sách trung ương 2,045,356 4,221,714 6,267,070 10.48

1.1.2 Ngân sách địa phương 471,713 545,910 1,017,623 1.70

1.1.3 Khác (thuế tài nguyên) 145,929 86,546 232,475 0.39

1.2 Tín dụng 821,666 1,092,417 1,914,083 3.20

1.3 ODA 1,410,776 1,091,138 2,501,914 4.18

1.4 FDI 246,400 208,180 454,580 0.76

1.5 Các tổ chức ngoài nhà nước 525,469 1,312,867 1,838,336 3.07

1.6 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 4,362,776 9,637,622 14,000,398 23.41

1.7 Khác: PFES, tín dụng các-bon 0 493,336 493,336 0.82

2 Đầu tư ngoài trồng rừng 13,542,992 17,538,900 31,081,892 52.41

2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng 595,950 1,762,215 2,358,165 3.94

2.2 ODA 2,775,754 3,754,556 6,510,310 10.89

2.3 Khoa học và công nghệ 113,630 204,309 317,939 0.53

2.4 FDI (chế biến gỗ) 10,077,658 11,817,820 21,895,478 36.61
Tổng 23,573,077 35,735,294 59,801,707 100.00

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2012, Le và cộng sự 2015

Hình 6. Lĩnh vực đầu tư chính của ngành lâm nghiệp

Lĩnh vực đầu tư 
chính của ngành 
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Bảo vệ và phát 
triển rừng

Chế biến và thương 
mại lâm sản

Nghiên cứu khoa học, giáo dục, 
đào tạo và khuyến lâm
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3.1 Bảo vệ và phát triển rừng thông 
qua việc trồng rừng 

Nguồn đầu tư cho BV&PTR từ ngân sách nhà nước 
hạn chế, nhưng phải phân bổ cho nhiều hoạt động 
khác nhau, tập trung nhiều cho hoạt động khoán 
bảo vệ rừng, hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, đặc 
dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ năm 2011 đến 
năm 2016, nhà nước tăng cường đầu tư cho hoạt 
động bảo vệ và phát triển rừng với số vốn đầu tư 
là 10,298.6 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các giai 
đoạn trước. Trong giai đoạn 2011-2016, nhà nước 
chủ yếu đầu tư cho rừng đặc dụng và rừng phòng 
hộ, nhưng chỉ chiếm 25% tổng mức đầu tư toàn xã 
hội cho bảo vệ và phát triển rừng, 75% còn lại từ 
nguồn ngoài nhà nước (Hình 7).

Từ năm 2008-2014, kinh phí cho công tác quản lý 
và bảo vệ rừng đặc dụng (SuFs) đến từ ngân sách 
nhà nước và nguồn thu từ chi trả DVMTR (Bảng 8). 

Hình 7. Phân bổ ngân sách nhà nước để bảo vệ rừng (2011-2020)  
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2011                                                           

Bảng 8. Tài chính bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam (tỷ đồng)
Nguồn tài chính/năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Ngân sách nhà nước 1,508 1,826 2,166 2,360 2,742 2,809 2,976

2. Tài chính tự huy động 48 50 53 55 59 62 64

3. PFES 209 116 310 1190 1091 1183

4. Hỗ trợ quốc tế 243 256 266 588 774 845 760

Toàn bộ 1,799 2,341 2,601 3,313 4,765 4,806 4,983

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017a
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Nguồn ngân sách nhà nước đã đóng vai trò 
rất quan trọng đối với hoạt động của các vườn 
quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Đầu tư phát 
triển vườn quốc gia trên cơ sở các hoạt động 
và kế hoạch trung hạn 5-10 năm. Kinh phí đầu 
tư không thường xuyên thường được chi cho 
những hoạt động đột xuất ngoài kế hoạch đã 
được phê duyệt hàng năm của các VQG như chi 
phí phát sinh trong công tác bảo vệ rừng, chống 
cháy rừng và chi phí phát sinh khi xây dựng cơ sở 
hạ tầng do trượt giá. Mức đầu tư không thường 
xuyên nhiều hay ít phụ thuộc vào cân đối ngân 
sách của Bộ NN&PTNT, của tỉnh và đề xuất nhu 
cầu đầu tư của quốc gia. Theo kết quả đánh giá 
cho thấy, có 3/6 vườn quốc gia do Bộ NN&PTNT 
quản lý có đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 
chiếm tỷ lệ hơn 80%; 14/20 VQG do tỉnh quản lý 
và 22/23 khu bảo tồn thiên nhiên có tỷ lệ đầu tư 
từ ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ hơn 90%. (Le 
và Vu 2012).
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Ngân sách nhà nước tài trợ cho bảo tồn thiên 
nhiên được phân bổ trực tiếp hàng năm từ ngân 
sách cấp trung ương hoặc địa phương, hoặc kết 
hợp giữa hai nguồn. Tuy nhiên, ngân sách này 
chủ yếu sử dụng cho hoạt động quản lý và đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh phí đầu tư trực 
tiếp cho các hoạt động bảo tồn là không đáng kể 
(Hình 8).

Bảng 9 cũng cho thấy sự hỗ trợ của nhà nước đối 
với trồng rừng đã tăng từ năm 1998 đến năm 2016, 
chủ yếu để hỗ trợ trồng rừng phòng hộ và rừng đặc 
dụng, trong khi đó nguồn kinh phí chính để trồng 
rừng sản xuất từ tư nhân.

Ước tính 70% nguồn vốn trồng rừng sản xuất giai 
đoạn 2011 - 2020 sẽ được tạo ra từ nguồn vốn vay 

Hình 8. Nguồn thu từ 33 vườn quốc gia năm 2017
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017b

Bảng 9. Hỗ trợ của nhà nước đối với trồng rừng (2006-2016) (triệu đồng/ha)

TT Giai đoạn

Trồng rừng phòng hộ và rừng đặc 
dụng Trồng rừng sản xuất

Đầu tư 
thực tế

Hỗ trợ 
nhà 

nước

Đóng góp địa 
phương

Đầu tư thực 
tế

Đầu tư tư 
nhân

Hỗ trợ nhà 
nước

Đóng góp địa 
phương

1 1998–2002 6.5 2.5 4 8 5   3

2 2003–2005 8 4 4 8 5   3

3 2006–2007 10 6 4 15 8 2 5

4 2008–2010 14 10 4 15 8 2 5

5 2011–2016 20 15 20 3  
đối với 

rừng trồng 
gỗ nhỏ và 
4.5 đối với 
rừng trồng 

gỗ lớn

6 2016-2020 
(dự kiến)

N/A 30 triệu 
/ ha

Nếu nhận 
được hơn 30 
triệu hỗ trợ 

của nhà nước, 
phải được 

cộng đồng địa 
phương tự bổ 

sung

N/A Nếu nhận 
được hơn 30 
triệu hỗ trợ 

của nhà nước 
phải được 

cộng đồng địa 
phương tự bổ 

sung

30 Nếu nhận 
được hơn 30 
triệu hỗ trợ 

của nhà nước 
phải được 

cộng đồng địa 
phương tự bổ 

sung

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2011
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Bảng 10. Đầu tư trong lĩnh vực chế biến lâm sản
Chỉ tiêu 2005 2010 2016

1 Số lượng doanh nghiệp chế biến 1,710 3,098 3,880

2 Hộ chế biến và kinh doanh đồ gỗ N/Aa N/A 11,549

3 Làng nghề N/A N/A 340

4 Vốn đầu tư bình quân 1 doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước (Tỷ đồng) N/A N/A 5,988

5 Vốn đầu tư bình quân 1 doanh nghiệp chế biến có vốn đầu tư nước ngoài 
(triệu USD)

N/A N/A 1,318

6 Vốn đầu tư bình quân/hộ tại làng nghề (Tỷ đồng) N/A N/A 1-2

Tổng vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước và cơ sở kinh doanh đồ gỗ (Tỷ đồng) N/A N/A 40,556

a  N/A: dữ liệu không sẵn có

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2014

và các nguồn vốn bên ngoài khác (Bộ NN&PTNT 
2017b).

3.2 Chế biến và thương mại lâm sản

Bảng 10 cho thấy sự gia tăng số lượng doanh 
nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam. Bên cạnh số lượng 
doanh nghiệp chính thức (đã đăng ký), cũng có 
hàng ngàn doanh nghiệp chế biến và thương mại 
gỗ hoạt động ở cấp hộ gia đình, đặc biệt là các làng 
nghề, khu vực liên quan đến nguyên liệu thô (gỗ 
và lâm sản ngoài gỗ). Theo Hiệp hội gỗ - lâm sản 
Việt Nam và Cục kiểm lâm (2016), đã có 11,549 cơ 
sở kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ dưới hình thức 
hộ gia đình đến năm 2016. Năm 2015, 93% doanh 
nghiệp này là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ, 
5.5% là doanh nghiệp vừa và chỉ 1.2% là doanh 
nghiệp lớn. 5% số doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 
nước, 95% là doanh nghiệp tư nhân. Nếu riêng khối 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ 
doanh nghiệp có quy mô lớn là 30%. Về loại hình 
doanh nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân chiếm 
gần 82%, doanh nghiệp nước ngoài (FDI) chiếm 
14%, còn lại là doanh nghiệp nhà nước chiếm 4.3% 
(Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
2014). Bên cạnh đó có 340 làng nghề của Việt Nam 
là nơi sinh sống của hàng vạn hộ gia đình và cơ sở 
chế biến gỗ, tiêu thụ gần 1 triệu m3 gỗ nguyên liệu 
mỗi năm để sản xuất sản phẩm, chủ yếu cung cấp 
cho thị trường nội địa (Cục kiểm lâm, 2016).

Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp chế biến 
gỗ ngày càng mở rộng, tuy nhiên hầu hết các 
doanh nghiệp chế biến gỗ vẫn còn ở quy mô 
nhỏ. Năm 2016, số vốn trung bình của các doanh 
nghiệp chế biến gỗ là 5,988 tỷ đồng (Bảng 10).

Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam 
đạt xấp xỉ 2 tỷ USD; 2008 đạt 2.8 tỷ USD. Năm 2013, 
đạt trên 5.59 tỷ USD, tăng 21.78% so với năm 2012. 
Trong giai đoạn 2005-2013, tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu của ngành tiếp tục duy trì ở mức tương đối 
cao, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 
23.93% bất chấp khủng hoảng tài chính 2008-2009. 
Trong giai đoạn 2010-2015, kim ngạch xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng 
trung bình 17.89%/năm, nâng kim ngạch xuất khẩu 
ngành từ 3.44 tỷ USD năm 2010 lên 6.9 tỷ USD năm 
2015, tăng 10.71% so với năm 2014, chiếm 4.3% 
của thị trường toàn cầu, làm cho Việt Nam trở thành 
nước xuất khẩu lớn thứ sáu trên thế giới. Năm 2016, 
xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5.13 tỷ USD, tăng 7% so 
với năm 2015, chiếm 73.6% tổng giá trị xuất khẩu 
gỗ và sản phẩm gỗ. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, 
năm 2017 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng hơn 
10% so với năm 2016, với trị giá 8 tỷ USD. Mặc dù 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 
khoảng 20% về số lượng doanh nghiệp, nhưng giá 
trị xuất khẩu của các doanh nghiệp này là rất lớn, 
chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ của cả nước (To, Nguyen TTT và Nguyen 
TD 2016). Trên thực tế, khoảng 55-60% kim ngạch 
xuất khẩu của ngành gỗ đến từ các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo hiệp hội 
gỗ và lâm sản Việt Nam, tỷ lệ này đã cải thiện, khối 
doanh nghiệp nội đã thay thế khối doanh nghiệp 
ngoại vào năm 2013 và trở thành khu vực chiếm 
60% tổng kim ngạch xuất khẩu (Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 2014). Trong năm 2017, 
các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước chiếm 50% 
thị phần (Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam 2017).

Trong năm 2017, các doanh nghiệp chế biến gỗ có 
vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là sản xuất cho xuất 
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tổng đầu tư vào lâm nghiệp trong giai đoạn này 
(Trung và cộng sự 2015). Kinh phí trung bình 
cho mỗi đề tài nghiên cứu lâm nghiệp đã tăng 
theo thời gian (Bảng 11) và hoạt động nghiên 
cứu khoa học sinh viên và giảng viên cũng được 
dành một phần kinh phí hàng năm khoảng từ 
100-200 triệu/năm. Tuy nhiên, theo hầu hết 
những người được phỏng vấn, ngân sách được 
cung cấp vẫn không đáp ứng được các yêu cầu 
trong thực tế. Do đó, việc áp dụng kiến thức 
khoa học và công nghệ tiên tiến (để nâng cao 
năng suất và chất lượng rừng trồng) còn hạn 
chế và gặp nhiều thách thức, chẳng hạn như 
chất lượng hạt giống và biện pháp quản lý lâm 
sinh chưa tốt (Trung và cộng sự 2015).

Ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, 
khoa học và công nghệ khoảng 1,700 tỷ đồng/
năm từ năm 2015 đến năm 2017; khoảng trên 
15% tổng ngân sách của Bộ NN&PTNT (Bảng 
12). Theo thông tin của nhóm nghiên cứu, đầu 
tư vào lĩnh vực lâm nghiệp là khoảng 5-6% đầu 
tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn 
nói chung; như vậy, có thể ước tính rằng đầu tư 
vào giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ 
ngành lâm nghiệp vào khoảng 80-90 tỷ đồng/
năm từ 2015- 2017.

khẩu, có tổng vốn đầu tư trung bình 1,317,900 
USD. Đầu tư tài chính cũng đến từ các quỹ hộ gia 
đình, với các khoản vay tối thiểu được rút ra. Quy 
mô vốn đầu tư của các công ty tại các làng nghề 
lớn hơn rất nhiều so với hộ, bình quân vốn đầu tư 
mỗi công ty khoảng 32.5 tỷ đồng (Tô và cộng sự 
2018). Do yêu cầu đổi mới công nghệ, việc thiếu 
nguồn vốn của các doanh nghiệp chế biến gỗ 
là một thách thức rất lớn. Bên cạnh đó, quy mô 
doanh nghiệp trong nước chủ yếu là nhỏ rất khó 
cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài trong xuất khẩu lâm sản.

Theo các chuyên gia của Bộ NN&PTNT, với sự phát 
triển ngành chế biến, đặc biệt vai trò của doanh 
nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài cho 
thấy ngành lâm nghiệp đã đóng góp nguồn vốn 
rất lớn cho kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, giá trị 
gia tăng từ công nghiệp chế biến gỗ và thương 
mại chưa được tính vào giá trị tổng sản phẩm của 
ngành lâm nghiệp. Nguồn vốn đầu tư của các 
doanh nghiệp chế biến, các cơ sở chế biến, làng 
nghề chưa được xác định chính xác nên chưa 
tính toán đầy đủ nguồn đầu tư này trong ngành 
lâm nghiệp.

3.3 Nghiên cứu khoa học, giáo dục, 
đào tạo và khuyến lâm.

Đầu tư của nhà nước vào khoa học, giáo dục, đào 
tạo và khuyến lâm giảm từ 8.5% năm 2000 xuống 
5.1% năm 2009 (UNDP và cộng sự 2010). Tổng mức 
đầu tư vào nghiên cứu lâm nghiệp từ năm 2001 
đến 2010 xấp xỉ khoảng 318 tỷ đồng, chiếm 0.53% 

Bảng 11. Kinh phí trung bình cho mỗi đề tài 
nghiên cứu (triệu đồng/năm)  

2005 2006 2009

289 738 1,300

Nguồn: Phỏng vấn lãnh đạo Bộ NN&PTNT 2018.

Bảng 12. Ngân sách Bộ NN&PTNT cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ (tỷ đồng)

Chỉ tiêu Giáo dục và 
đào tạo

Khoa học và 
công nghệ Tổng

% trên tổng 
ngân sách Bộ 

NT&PTNT

Tổng ngân 
sách Bộ 

NT&PTNT

Ước tính chi phí năm 2015 928 744 1,671 22.15% 7,544 

Quyết toán năm 2015 961 724 1,686 14.43% 11,681 

Ước tính chi phí năm 2016 910 702 1,612 14.18% 11,367 

Ước tính chi phí năm 2017 974 769 1,743 16.82% 10,363 

Nguồn: Dữ liệu thu thập của tác giả từ Bộ Tài chính Việt Nam (Dữ liệu công khai về ngân sách nhà nước của Bộ Tài Chính tại trang 
web: http:www.mof.gov.vn/)



4.1 Ngân sách nhà nước

Để thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược, nhiều 
tỉnh đã vượt quá tổng số vốn đầu tư từ ngân sách 
thông thường của họ (thường là khoảng 8-10% 
tổng vốn đầu tư). Ngân sách nhà nước được phân 
bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
thường thấp hơn so với mức tài chính cần thiết. 
Trong năm 2017, ngân sách phân bổ cho các bộ, 
ngành và các tỉnh là 364,247 tỷ đồng, chỉ đáp 
ứng 20% mức tài chính cần thiết trung bình (Bộ 
NN&PTNT 2018a). Từ Hình 9 cũng cho thấy các 
yêu cầu tài chính để thực hiện Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 
đang gia tăng, nhưng sự hỗ trợ của nhà nước 
không đi theo xu hướng này.

Bộ NN&PTNT và các chuyên gia của Đại học Lâm 
nghiệp Việt Nam khi được phỏng vấn đều cho 
rằng có sự chênh lệch giữa mức đầu tư cần thiết 
thực tế cho mỗi ha rừng được trồng (20 triệu 

đồng/ha chưa bao gồm chi phí lao động) với số 
tiền mà chính phủ đang hỗ trợ (tối đa 15 triệu 
đồng/ha theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg) 
(Hội nông dân Việt Nam, 2016). Khi được phỏng 
vấn, các cán bộ của Hà Giang và Hà Tĩnh cũng cho 
rằng nguồn tài chính có sẵn để hỗ trợ chỉ đáp ứng 
30-40% yêu cầu ngân sách. 

Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức 
lớn trong việc phân bổ tài chính công một cách 
hiệu quả, phần lớn là do những thiếu sót trong 
quy trình lập kế hoạch và phân bổ ngân sách (ADB 
2017). Các chương trình lâm nghiệp không thực 
sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của Chính phủ giai đoạn 2016–2020. Do kế hoạch 
và phân bổ nguồn lực được giới hạn trong ngân 
sách hàng năm, các chương trình nhiều năm như 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam thường 
không có đủ kinh phí để hoàn thành và không 
được đảm bảo rằng sẽ có hỗ trợ tài chính trong 
tương lai (ADB 2017).

4 Thực trạng và xu hướng của các nguồn tài 
chính

Hình 9. Tình hình đầu tư của nhà nước theo các giai đoạn khác nhau
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017c
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Tương tự như vậy, mặc dù ngân sách nhà nước 
bao gồm ngân sách trung ương và địa phương, 
việc phân chia nguồn thu và chi phí giữa các cấp 
chính quyền không được xác định rõ ràng. Theo 
ADB (2017), Việt Nam bị hạn chế bởi hệ thống 
không đầy đủ trong việc xác định và quản lý rủi ro 
tài chính. Độ tin cậy thấp của ngân sách nhà nước 
vẫn là một vấn đề lớn, cùng với độ lệch lớn giữa 
chi tiêu được phê duyệt và chi tiêu thực tế; một tỷ 
lệ đáng kể nguồn chi của chính phủ không được 
tích hợp vào các hệ thống ngân sách trung ương. 
Tổng chi tiêu đã vượt quá tổng kế hoạch chi 
tiêu ngân sách cho tất cả các ngành, trung bình 
29.2% trong giai đoạn 2011-2015 (ADB 2017). 
ADB (2017) cũng khẳng định rằng mặc dù có hơn 
30 dự án và chương trình của nhà nước và ngoài 
nhà nước, ở cả cấp trung ương và cấp địa phương 
được triển khai theo các Luật và các Quyết định 
khác nhau của Chính phủ, không có dữ liệu tổng 
hợp về nguồn thu và chi tiêu của các quỹ này. 
Điều này hạn chế khả năng của các cơ quan nhà 
nước và các bên liên quan khác trong việc theo 
dõi một cách đầy đủ quá trình thực hiện và tính 
hiệu quả của các quỹ này và làm giảm độ tin cậy 
tổng thể của báo cáo ngân sách (ADB 2017). Yang 
và cộng sự (2015) cũng cho thấy quá trình phân 
cấp cũng có liên quan đến những hạn chế nhất 
định, bao gồm sự suy yếu việc thực hiện do thiếu 
nguồn tài chính và nhân lực, mặc dù tăng trách 
nhiệm và nhiệm vụ cho các cấp chính quyền thấp 
hơn. Ngoài ra, quá trình phân cấp cần chú ý hơn 
đến việc chính quyền địa phương quyết định các 
nguồn lực phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ 
và trách nhiệm được giao. Phân cấp chính quyền 
phải làm rõ cả quyền hạn và nguồn lực cần thiết 
cho các nhà lãnh đạo và cá nhân ở chính quyền 
cấp thấp hơn, nhằm thực hiện chính sách hiệu 
quả ở cấp địa phương. 

Trong khi việc đáp ứng yêu cầu đầu tư cho ngành 
lâm nghiệp vẫn là một thách thức, Chính phủ 
cũng đang phải chịu áp lực để thực hiện các cam 
kết của mình, bằng cách huy động và đảm bảo 
nguồn lực trong nước để thực hiện các chính 
sách mới như Quyết định 120/QĐ-TTg ngày 21 
tháng 1 năm 2015, về việc phê duyệt Kế hoạch 
bảo vệ rừng nhằm bảo vệ 310,494 ha rừng ngập 
mặn hiện có và trồng thêm 29,500 ha rừng ngập 
mặn; Quyết định 774/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt 
Kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng và giá trị rừng trồng trong giai đoạn 
2014-2020; và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 
tháng 6 năm 2017, phê duyệt Chương trình SFMD 

giai đoạn 2016-2020, bao gồm nhiệm vụ trồng 
mới và trồng lại 1,025,000 ha rừng (Bộ NN&PTNT 
2017b). Báo cáo đóng góp quốc gia tự quyết 
định (NDC) cũng yêu cầu đến năm 2030, Việt 
Nam sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so 
với mức thông thường với nguồn tài chính trong 
nước, hoặc giảm 25% nếu có sự hỗ trợ quốc tế. 
NDC Việt Nam đã đề xuất 45 cơ hội để giảm khí 
nhà kính, tập trung vào bốn lĩnh vực: năng lượng 
(bao gồm năng lượng được sử dụng trong giao 
thông và xây dựng); chất thải; nông nghiệp; và 
sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp 
(LULUCF). Để giảm lượng phát thải quốc gia tự 
nguyện 8%, cần phải có 3.2 tỷ USD từ nguồn 
nội địa đến năm 2030; trong đó riêng lĩnh vực 
LULUCF cần 132 triệu USD.

4.2 ODA

Trong giai đoạn 2006-2010, nguồn vốn ODA 
đạt 4,845,694 tỷ đồng, chiếm 13.56% tổng vốn 
đầu tư của ngành lâm nghiệp, làm cho ODA trở 
thành nguồn tài chính lớn thứ tư. Từ năm 2006 
đến năm 2010, nguồn viện trợ không hoàn lại 
chiếm tỷ trọng cao hơn các khoản vay ưu đãi từ 
Ngân hàng Thế giới, ADB và KFW. Tổng ODA cho 
ngành lâm nghiệp tăng nhanh và đạt đỉnh trong 
năm 2007 (100.3 triệu USD), trước khi giảm dần 
xuống 85 triệu USD năm 2010 (Hình 10). Điều 
này là do các nhà tài trợ giảm dần hỗ trợ ODA 
của họ cho Việt Nam sau khi đất nước đạt được 
các mục tiêu phát triển kinh tế nhất định và bắt 
đầu chuyển từ quốc gia có thu nhập thấp sang 
có thu nhập trung bình. ODA chủ yếu được cung 
cấp để hỗ trợ Chương trình quản lý rừng bền 
vững (Hình 11).

Việt Nam cũng đã nhận được khoảng 64 triệu 
USD tiền vốn ODA để bảo tồn đa dạng sinh học 
trong giai đoạn 2006-2010 (Phỏng vấn các nhà 
lãnh đạo bộ TNMT). Tuy nhiên, vốn hỗ trợ này 
không thường xuyên được cung cấp và phân bố 
không đồng đều, chủ yếu tập trung vào một số 
vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn, ít chú ý đến các 
khu bảo tồn vừa và nhỏ (dưới 15,000 ha). Hỗ trợ 
ODA cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010 
cũng phân bố không đều theo khu vực địa lý, cụ 
thể 27% ODA được phân bổ cho vùng Duyên hải 
Nam Trung Bộ, 22% cho Tây Nguyên, 18% cho 
Bắc Trung Bộ, 14% cho Đông Bắc, 9% cho Đồng 
bằng sông Cửu Long, 6% cho Tây Bắc và 2% cho 
Đồng bằng sông Hồng (Hình 12).
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Hình 10.  Vốn ODA, hỗ trợ quốc tế giai đoạn 2006-2010
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017a
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Hình 11. Phân bổ hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp theo 5 chương trình của Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp 2006-2020
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017a

Hình 12. Phân bổ hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp theo khu vực (2006-2010) 
Nguồn: Bộ NN&PTNT 2017a
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Giai đoạn 2011 – 2015, tổng cam kết ODA cho 
ngành lâm nghiệp tăng đáng kể so với các năm 
trước, với cam kết dự án mới trong giai đoạn 
này đạt 247 triệu USD, trong đó tài chính không 
hoàn lại lên đến 144 triệu USD. Kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rừng ước tính mức ODA trung bình 
hàng năm khoảng 600-700 tỷ đồng (đầu tư trực 
tiếp vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 
khoảng 250-400 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc kiểm 
soát của chính phủ đối với việc huy động và sử 
dụng ODA còn yếu đã tạo ra những thách thức 
cho sự tin cậy đối với ngân sách (ADB 2017).

Giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 886/QĐ-
TTg (ngày 16/6/2017) của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình quản lý và phát triển 
lâm nghiệp  bền vững, chương trình này cần 
khoảng 6,800 tỷ đồng hỗ trợ ODA để thực hiện 
(chiếm 11.4% tổng ngân sách). Theo dự án tái 
cấu trúc ngành lâm nghiệp được Bộ NN&PTNT 
phê duyệt giai đoạn 2013-2020, vốn ODA cho 
ngành lâm nghiệp dự kiến chiếm khoảng 18-
20% tổng kinh phí (khoảng 700-800 tỷ đồng/
năm). Trong đó, đầu tư trực tiếp cho bảo vệ và 
phát triển rừng ước tính khoảng 250-400 tỷ 
đồng. Theo Bộ NN&PTNT, ngành lâm nghiệp cần 
40,000 tỷ đồng để trồng 3 triệu ha rừng. Theo đề 
án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, kinh phí từ ngân 
sách trung ương sẽ chỉ tập trung vào: các dự án 
rừng phòng hộ quy mô lớn; các dự án cấp huyện 
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương 
trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 
huyện nghèo ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên; đầu 
tư trang thiết bị, công nghệ tiên tiến và nhằm 
bảo vệ rừng đặc dụng.

Vì vốn ODA chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng ngân 
sách, nó đóng góp tương đối lớn vào việc thực 
hiện các chương trình trong Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp 2006-2020. Tuy nhiên, nguồn 

kinh phí này có thể sẽ giảm trong những năm 
tới, điều này yêu cầu ngành lâm nghiệp Việt Nam 
cần tìm kiếm các nguồn tài chính khác trong giai 
đoạn thực hiện chiến lược tiếp theo, cũng như 
tìm cách tiếp cận hỗ trợ ODA thông qua các sáng 
kiến quốc tế khác.

4.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Bảng 13 cho thấy vốn FDI đầu tư vào nông, lâm, 
ngư nghiệp chỉ chiếm 1.22% tổng vốn FDI vào 
Việt Nam giai đoạn 1988-2016. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến môi trường kinh doanh đối với đầu 
tư tư nhân và FDI trong ngành nông lâm nghiệp 
bao gồm: khó thu hồi đất để sản xuất; cơ sở hạ 
tầng nghèo nàn và không đầy đủ; hạn chế trong 
việc tiếp cận tín dụng; nguồn nguyên liệu không 
ổn định; và lao động có tay nghề thấp (Nguyen 
TDN). FDI vào ngành lâm nghiệp chủ yếu tập 
trung vào chế biến lâm sản, trồng rừng và công 
nghiệp giấy. Các chính sách liên quan đến đầu 
tư lâm nghiệp không hấp dẫn hoặc không được 
xác định rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của nhà 
đầu tư. Thống kê cho thấy thu nhập trên mỗi ha 
rừng trồng là rất thấp, chỉ đạt 7-8 triệu đồng/
ha/năm, dẫn đến công nhân lâm nghiệp có mức 
sống thấp, với thu nhập liên quan đến rừng chỉ 
chiếm 25% tổng thu nhập của họ. Theo báo cáo 
của Chính phủ về mười năm thực hiện chiến lược 
(phát hành năm 2017), tính đến tháng 6/2015, 
đầu tư FDI vào chế biến lâm sản chiếm 12% tổng 
vốn đầu tư FDI.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có xu hướng 
giảm theo thời gian, ngoại trừ sự gia tăng đầu 
tư cho ngành chế biến (đầu tư vào trồng rừng 
chỉ chiếm 2% tổng giá trị đầu tư cho ngành chế 
biến). Điều này phản ánh thực tế rằng chế biến 
là một trong những đầu vào có giá trị nhất trong 

Bảng 13.  FDI theo ngành kinh tế (1988-2016)

TT Ngành Số dự án Tổng số vốn đã đăng ký (triệu USD) Tỉ lệ (%)

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 522 3,573.8 1.22

2 Công nghiệp và xây dựng 13,312 199,781.8 68.02

3 Dịch vụ 8,760 90,344.8 30.76

Tổng 293,700.4 100.00

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2016
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chuỗi giá trị lâm sản và do đó hấp dẫn đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài.

4.4 Tín dụng và khoản cho vay

Hệ thống tín dụng và cho vay dự kiến sẽ cung 
cấp nguồn tài chính đáng kể cho ngành lâm 
nghiệp trong tương lai. Theo Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (2006), tín dụng được cung cấp 
bởi bốn ngân hàng lớn (Agribank, Viettinbank, 
BIDV và Ngân hàng Chính sách Xã hội) đã đóng 
góp nguồn tài chính cho 15,683 ha rừng, trong 
đó có 11,123 ha rừng sản xuất. Tuy nhiên, như 
đã được phân tích ở trên, khoản tín dụng huy 
động được trong thực tế không đạt mục tiêu dự 
kiến.

Kết quả từ cuộc ‘Khảo sát sự tiếp cận nguồn tài 
chính hộ gia đình Việt Nam’ (VARHS), áp dụng 
hai năm một lần trên khoảng 2.600 hộ gia đình 
nông thôn ở 12 tỉnh của Việt Nam, cho thấy việc 
tiếp cận tín dụng từ năm 2014 đã giảm, chỉ có 
một số ít hộ gia đình vay vốn. Tuy nhiên, quy mô 
của các khoản vay đã tăng lên kể từ năm 2014. 
Xu hướng chính là tăng tỷ lệ hộ gia đình thuộc 
nhóm có thu nhập thấp nhất tiếp cận tín dụng 
chính thức, và giảm số hộ có khoản vay mà chủ 
hộ không thể đọc hoặc viết. Từ việc phân tích 
đặc điểm các khoản vay, chúng tôi thấy rằng có 
hai nguồn tín dụng chính là từ Ngân hàng chính 
sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, tiếp theo là tín dụng từ gia 
đình hoặc bạn bè. Ngoài ra, trong khi có một tỷ 
lệ đáng kể các hộ gia đình yêu cầu tín dụng cho 
các hoạt động liên quan đến trang trại, thì chưa 
đến một nửa số hộ này sử dụng tín dụng cho 
các hoạt động liên quan đến trang trại (UNU-
WIDER, 2017). Số liệu của VARHS cũng cho thấy 
chỉ có 38% những người làm lâm nghiệp có thể 
tiếp cận tín dụng nhưng trong số đó, chỉ 37% có 
thể tiếp cận tín dụng thông qua các kênh chính 
thức (hệ thống ngân hàng) và 63% vẫn dựa 
vào các kênh không chính thức (ví dụ: người 
môi giới, người thân) (Báo Tuyên Quang 2016). 
Trong quý 3 năm 2015, số liệu được công bố bởi 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy dưới 
10% tín dụng được đầu tư vào nông nghiệp và 

lâm nghiệp (Le và Chu 2016). Điều này nhất quán 
với các nghiên cứu được tiến hành bởi Nguyen và 
Berg (2014) và Moeliono cùng các cộng sự (2016). 
Các nghiên cứu này khẳng định vai trò chủ đạo 
của mạng lưới không chính thức trong việc cung 
cấp tín dụng cho người dân địa phương phục 
vụ cho các hoạt động nông lâm nghiệp. Kết quả 
khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam thực hiện 
trong giai đoạn 2002-2012 cũng cho thấy khoảng 
55-59% cộng đồng trên toàn quốc gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận thị trường tín dụng chính thức 
(Le và Chu 2016).

Các cơ quan chính phủ được phỏng vấn cũng 
chỉ ra những thách thức lớn đối với nông dân và 
doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng; các 
khoản vay yêu cầu giấy chứng nhận thế chấp và 
quyền sử dụng đất mà hầu hết nông dân và doanh 
nghiệp lâm nghiệp không có. Tương tự, khoảng 
97% doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô 
vừa và nhỏ, và 70% doanh nghiệp này gặp khó 
khăn trong việc đảm bảo tín dụng từ các tổ chức 
tài chính chính thức (Le và Chu, 2016).

Đến nay, Sikor (2011) là nghiên cứu duy nhất được 
tiến hành ở Việt Nam có thể cung cấp phân tích so 
sánh về hệ thống tín dụng lâm nghiệp với sự tập 
trung đặc biệt vào hộ gia đình và cộng đồng; đồng 
thời cung cấp các khuyến nghị chính xác. Nghiên 
cứu của Sikor (2011) phân tích năm chương trình 
tài chính quan trọng đã được áp dụng trong 
lĩnh vực lâm nghiệp, đó là: 1) tài trợ bằng hiện 
vật được cung cấp bởi Chương trình 661; 2) các 
khoản vay tái trồng rừng trong khuôn khổ Dự 
án phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP) do Ngân 
hàng Thế giới tài trợ; 3) tài trợ bằng hiện vật và 
tài khoản tiết kiệm, thực hiện bởi Dự án Phục hồi 
Rừng và Quản lý Rừng Bền vững và được gây quỹ 
bởi Kreditanstalt für Wiederaufbau (PFDSFM); 4) 
các khoản vay thông thường có sẵn từ Ngân hàng 
Chính sách Xã hội (BSP) và 5) các khoản vay được 
cung cấp bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (Bảng 14).

Năm chương trình này được so sánh và phân tích 
dựa trên bảy tiêu chí (Hộp 1) cho ba loại hộ gia 
đình, phân biệt các hộ gia đình theo các lý do đầu 
tư (đầu tư, dư thừa và đủ sống) (Hộp 2).
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Bảng 14. Tổng quan về các chương trình tài chính và so sánh các cơ chế tài chính

Chương trình 661 FSDP PFRSFM BSP Agribank

Loại Tiền trợ cấp Tiền cho vay Tiền trợ cấp Tiền cho vay Tiền cho vay

Số tiền (triệu đồng) 1.5/ha 10-15/ha 4-6/ha 10-30 10-30

Bằng hiện vật hoặc tiền 
mặt?

Hiện vật Tiền mặt Hiện vật và tiền 
mặt

Tiền mặt Tiền mặt

Chu kỳ (năm) n/a 7-15 6 4 4

Giải ngân 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần

Kiểm tra lô 3 lần n/a Hằng năm Không Không

Lãi suất (%/tháng) 0 0.65 n/a 0.65 1.25

Trả nợ n/a Hết n/a Hằng năm Hết

Tài sản thế chấp n/a Sổ đỏ n/a Không Sổ đỏ

Hình thành nhóm Không Có Không Có Không

Tính khả dụng Rộng rãi, số lượng 
nhỏ

4 tỉnh, số 
lượng lớn

5 tỉnh, trung 
bình

Rộng rãi, số 
lượng nhỏ

Rộng rãi, số 
lượng lớn

Tính bền vững Không Không Không Chưa đạt Đã đạt được

Sự rò rỉ vốn vay cho các 
hoạt động khác

Không có Một vài Không có Cao Cao

Khả năng tiếp cận của hộ 
gia đình

Dễ Trung bình Không có sẵn Dễ Khó

Chi phí trực tiếp đến các 
hộ gia đình

Không Trung bình Chi phí cơ hội 
cao

Thấp Cao

Rủi ro Dự án và không 
có rủi ro với hộ gia 
đình

Hộ gia đình Dự án và thấp 
cho hộ gia đình

Hộ gia đình Cao cho hộ 
gia đình

Phù hợp với yêu cầu tài 
chính

Dư thừa Đầu tư Dư thừa Dư thừa Không

Ngân sách hàng năm 
(USD)

5.7 triệu 6.7 triệu n/a n/a n/a

Diện tích hàng năm (ha) 52,000 16,500 n/a n/a n/a

Hộp 1.  Tiêu chuẩn đánh giá năm hệ thống tài chính và tín dụng được áp dụng tại Việt Nam 
(Sikor 2011)

1. Tính khả dụng. Lượng tài chính có sẵn cho các hộ gia đình được xác định bởi tổng lượng tài chính và 
không gian phân phối của quỹ.

2. Tính bền vững. Khả năng của cơ chế tài chính trong việc tạo ra lợi nhuận cần thiết để duy trì lượng vốn 
của quỹ.

3. Sự rò rỉ. Sử dụng hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất ngoài tái trồng rừng.

4. Khả năng tiếp cận của hộ gia đình. Các hộ gia đình có khả năng xin và nhận hỗ trợ.

5. Chi phí cho các hộ gia đình. Các chi phí tích lũy cho các hộ gia đình nhận hỗ trợ.

6. Rủi ro cho các hộ gia đình. Các rủi ro phát sinh từ các hộ gia đình nhận hỗ trợ.

7. Phù hợp với yêu cầu tài chính. Mối quan hệ giữa hỗ trợ và yêu cầu tài chính về số lượng và thời gian.
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Sikor (2011) kết luận rằng không có hệ thống tín 
dụng tài chính nào có thể đáp ứng tất cả các mục 
tiêu cũng như các yêu cầu tài chính của tất cả các 
hộ dân một cách công bằng, nhưng sẽ đáp ứng 
nhu cầu cần thiết nhất. Nghiên cứu này cũng chỉ 
ra ba sự đánh đổi quan trọng phải đối mặt trong 
việc thiết kế cơ chế tài chính:
• Tài chính bền vững và mục tiêu cung cấp khả 

năng tiếp cận, sự hỗ trợ với rủi ro thấp và có 
thể tiếp cận được cho các hộ gia đình.

• Các mục tiêu hướng đến khả năng cung cấp 
tài chính cho nhiều hộ gia đình ở nhiều địa 
điểm, và mục tiêu cân đối nguồn hỗ trợ tài 
chính bên ngoài với yêu cầu tài chính của các 
hộ dân về tổng số tiền và thời gian.

• Sự rò rỉ và tính bền vững tài chính.

Dựa trên một loạt các nghiên cứu so sánh, Sikor 
(2011) cũng đưa ra các khuyến nghị quan trọng 
về cách nâng cao hiệu quả của phương pháp dựa 
trên vốn vay để cung cấp nguồn tài chính bên 
ngoài cho các hộ trồng cây thương mại (Hộp 2). 
Bất kỳ chính sách nào mà các nhà hoạch định 

Hộp 2. Các khuyến nghị về việc cung cấp cách tiếp cận dựa trên khoản vay trong tương lai để 
tạo ra các khuyến khích cho trồng cây thương mại (Sikor 2011)

1. Các khoản vay nên có thời hạn bảy năm để phù hợp với các yêu cầu tài chính của một chu kỳ rừng trồng 
trung bình và được tính lãi suất thương mại hiện hành vì lợi ích bền vững về tài chính. 

2. Ngân hàng chính sách xã hội có thể là cơ quan tốt nhất để quản lý các khoản vay vì ngân hàng có mạng 
lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn, và do ngân hàng hiện đang vận hành các nhóm tiết kiệm 
và cho vay. Các nhóm này giúp giảm chi phí giao dịch và có thể thực hiện chức năng quan trọng trong 
giám sát việc sử dụng vốn vay thích hợp để tránh rò rỉ vốn vay cho các hoạt động sản xuất khác.

3. Cách tiếp cận dựa trên khoản vay nên bao gồm ba phần riêng biệt phù hợp với nhu cầu tài chính của 
các loại hộ gia đình quản lý rừng trồng thương mại. Một phần sẽ cho vay một lượng lớn (khoảng 15 
triệu đồng/ha) đối với các hộ gia đình có định hướng đầu tư trong các khu vực được lựa chọn; các khoản 
vay này sẽ được hoàn trả trong một lần thanh toán vào cuối thời hạn cho vay, và các hộ gia đình sẽ 
chịu mọi rủi ro đầu tư. Phần thứ hai sẽ cung cấp các khoản vay cỡ trung bình (7 triệu đồng/ha) cho các 
hộ gia đình định hướng thặng dư ở các khu vực được lựa chọn, khuyến khích trả nợ gốc hàng năm và 
hộ gia đình chịu rủi ro đầu tư. Phần thứ ba sẽ hỗ trợ các hộ gia đình có định hướng đủ sống để họ có 
thể tiến hành trồng rừng thương mại bằng cách cho họ vay lượng vốn nhỏ (3 triệu đồng/ha), khuyến 
khích trả nợ hàng năm và xây dựng một cơ chế bảo hiểm phân phối rủi ro đầu tư giữa hộ gia đình và 
chương trình.

4. Việc cung cấp tài chính cho rừng trồng lâu năm sẽ hướng đến các hộ gia đình có định hướng đầu tư. 
Điều này sẽ góp phần hỗ trợ họ thay đổi dần dần từ trồng rừng trung bình đến dài hạn bằng cách 
khuyến khích họ đa dạng hóa việc quản lý và giữ lại một phần diện tích trồng rừng của họ trong 12–15 
năm. Sự khích lệ sẽ thông qua việc gia hạn thời hạn cho vay.

chính sách quyết định thúc đẩy cần phải có bốn 
yếu tố chính: có cách tiếp cận dựa trên khoản vay; 
cần phải tính lãi suất thương mại; yêu cầu người 
vay hình thành các nhóm nhỏ; và nên yêu cầu hoạt 
động thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

4.5 Chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(PFES)

Ngày 2/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định 147/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 
2010 về chi trả DVMTR. Theo đó, từ ngày 1/1/2017, 
đơn giá điện cho các nhà máy thủy điện tăng từ 20 
đồng/kWh lên 36 đồng/kWh đối với điện thương 
phẩm và 40 đồng/m3 đến 52 đồng/m3 đối với các 
nhà máy cung cấp nước sạch. Như vậy, doanh thu 
PFES sau khi điều chỉnh giá sẽ tăng lên khoảng 
2,000 tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2011 đến năm 2016, tổng doanh thu từ 
chi trả DVMTR lên tới 6,511 tỷ đồng. Doanh thu 
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từ chi trả DVMTR trong những năm gần đây có 
xu hướng ổn định. Năm 2011, thu được 282 tỷ 
đồng, tăng lên đến 1.2 tỷ đồng trong năm 2012, 
thu gấp 3 lần năm 2011, nhưng năm 2013, số tiền 
thu được từ chi trả DVMTR giảm đi  so với năm 
2012. Một số công ty thủy điện vẫn còn nợ tiền 
chi trả DVMTR. Trong năm 2014 và 2016, doanh 
thu hàng năm từ chi trả DVMTR đạt khoảng 1,300 
tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2011-2015, chi trả DVMTR đóng 
góp khoảng 20% tổng vốn đầu tư cho ngành lâm 
nghiệp (Hình 13).

Đến cuối năm 2016, tổng nguồn thu phí DVMTR 
đã tích lũy lên tới 6,510.7 tỷ đồng. Trong số này, 
77.17% (5,024 tỷ đồng) đã được sử dụng để chi 
trả cho các chủ rừng trong việc bảo vệ rừng. Phần 
còn lại chi cho quản lý quỹ trung ương (0.5%), 
quản lý quỹ tỉnh (10%), dự phòng (5%) và các 
mục đích khác được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt (370.57 tỷ đồng).

Trong năm 2017, nguồn thu của chi trả DVMTR 
cả nước đạt 1,709.2 tỷ đồng, trong đó 1,600.8 tỷ 
đồng là từ thủy điện. Sau 8 năm hoạt động, 336 
công ty thủy điện, 88 công ty nước sạch và 57 
công ty đã ký hợp đồng chi trả DVMTR cho quỹ 
trung ương hoặc quỹ tỉnh, với giá trị 8,887,168 
tỷ đồng. Đến năm 2016, quỹ trung ương đã thu 
được 73.2% (4,768.5 tỷ đồng), quỹ tỉnh thu 26.8% 
còn lại (1,742.2 tỷ đồng).

Nhu cầu về tài chính cho ngành lâm nghiệp, 
theo Kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã 
được phê duyệt năm 2013 là 49,317 tỷ đồng, 
bình quân mỗi năm là 4,931.7 tỷ đồng. Doanh 
thu từ chi trả DVMTR đã đáp ứng 22% tổng số 
yêu cầu tài chính này (tương đương với khoản 
đóng góp nhận được từ ngân sách nhà nước) 
(Bảng 15).

Ngày 15/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật 
Lâm nghiệp. Điều 63 quy định cụ thể là tổ chức, 
cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát 
thải khí nhà kính quy mô lớn phải chi trả dịch 
vụ lưu giữ các-bon rừng và các đối tượng khác 
theo quy định của pháp luật. Như vậy, với việc 
sửa đổi, mức chi trả cho các dịch vụ môi trường 
tăng lên đối với thủy điện và các cơ sở nước sạch 
theo quy định tại Nghị định số 147/2016/NĐ-
CP của Chính phủ, tăng lên khoảng 2,000-2,500 
tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, vì không có cơ chế xử 
phạt các doanh nghiệp không chịu chi trả, nhiều 
tổ chức từ chối thanh toán, và việc trốn tránh 
thanh toán liên tục có thể đe dọa tính bền vững 
của chương trình.

Năm 2018, doanh thu hàng năm được thu ở cấp 
trung ương dự kiến đạt 1,161 tỷ đồng (tăng 40% 
so với năm 2017) và ở cấp địa phương đạt 651 tỷ 
đồng (tăng 30% so với năm 2017) (Quỹ Bảo vệ 
phát triển rừng Việt Nam 2018).

Bảng 15. Đóng góp của chi trả DVMTR vào kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

TT Nguồn tài chính Số tiền (tỷ đồng) Tỷ lệ (%)

1 Tổng tài chính cần thiết cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 
2011-2020

49,317

2 Yêu cầu tài chính hàng năm 4,931.7 100

Ngân sách nhà nước 1,430.2 29

Doanh thu từ PFES 1,085.1 22

Các nguồn khác (ODA, FDI, cá nhân, khác) 2,416.4 49

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2016

Hình 13. Đóng góp chi trả DVMTR vào tổng đầu tư 
ngành lâm nghiệp năm 2015
Nguồn: Quỹ bảo vệ phát triển rừng Việt Nam 2015
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4.6 REDD+

Từ năm 2009 đến năm 2014, 44 dự án REDD+ 
được các tổ chức quốc tế tài trợ. Các dự án 
REDD+ ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các 
hoạt động hỗ trợ để chuẩn bị cho Việt Nam 
thực hiện REDD+. Trong số 44 dự án, ba dự án 
có mục tiêu trực tiếp là giảm phát thải (Dự án 
Carbi của WWF, dự án LEAF của SNV và dự án 
Phát triển Quỹ Carbon cộng đồng của FFI) và 
39 dự án (chiếm 88% tổng kinh phí) cam kết 
thực hiện REDD+ sẵn sàng và các dự án liên 
quan (Bảng 16). Mặc dù các số liệu của mỗi dự 
án trong số 44 dự án REDD+ là có sẵn, nhưng 
không có số liệu và phân tích thực tế cho đến 
nay về sự đóng góp của REDD+ trong việc hỗ 
trợ tài chính cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam 
nói chung.

Bảng 16. Cam kết và chi thực tế cho các dự án REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2009-2014 (triệu USD)

TT Dự án
Số 

lượng 
dự án

Tổng chi phí 
dự án (1)

Cam kết cho 
REDD+ (2)

Tỷ lệ (%)
(3) = (1)/(2)

Tổng số tiền giải 
ngân (4)

Tỉ lệ (%)
(5) = (4)/(2)

1 Trực tiếp giảm 
phát thải

3 11.829 11.826 100 5.107 43

2 Hỗ trợ thực hiện 
REDD+ 

39 86.466 72.280 84 32.563 45

3 Dự án liên quan 
đến REDD+

2 24.850 0.205 1 0.105 51

Tổng 44 123.142 84.312 68 45

Nguồn: Le và các cộng sự 2015

Bảng 17. Tổng tài chính đã cam kết và giải ngân cho các dự án (2009–2014) (triệu USD)

Tình trạng dự án Số lượng 
dự án

Tổng tài chính 
cam kết

Tổng số tiền giải 
ngân

Tỷ lệ giải ngân 
(%)

Tổng số lượng dự án 44 84.312 37.776 44.80

1. Theo tiến độ thực hiện

  - Dự án hoàn thành 24 18.649 18.191 97.54

  - Dự án đang hoạt động 20 65.663 19.585 29.83

2. Theo nguồn tài chính 44 84.312 37.776 44.80

  - Kinh phí quốc tế 78.71 36.06 45.82

  - Tài chính đối ứng và đồng tài trợ 5.6 1.71 30.53

Nguồn: Le và các cộng sự 2015

Nguồn tài trợ đáng kể đã được tạo ra từ UN-REDD, 
USAID, BMUB, FCPF và JICA, nhưng số tiền tài trợ 
cho các dự án REDD+ ở Việt Nam không ổn định 
qua các năm.

Trong giai đoạn 2009-2014, tổng tài chính cam 
kết là 84.312 triệu USD. Trong số 44 dự án được tài 
trợ, ba dự án tập trung vào giảm phát thải khí nhà 
kính (11.826 triệu USD hỗ trợ kinh phí) và 9 dự án 
tập trung vào chuẩn bị thực hiện REDD+ (tổng 
cộng 72.28 triệu USD). Khoản tài trợ nhiều nhất 
được cam kết trong năm 2012 (48.4 triệu USD), 
khoản thấp nhất là vào năm 2014 (0.8 triệu USD); 
4 năm còn lại nhận được hỗ trợ tài chính trung 
bình 8.8 triệu USD mỗi năm. Số tiền tài chính thực 
sự giải ngân tăng qua các năm, với số tiền giải 
ngân thấp nhất trong năm 2009 (2.5 triệu USD), 
đạt 4.4 triệu USD mỗi năm 2010 (Bảng 17).
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Hình 15. Luồng tài chính REDD+ giữa các nhà tài trợ và người nhận đầu tiên
Nguồn: Nguyen và Dang 2013

Đến cuối năm 2014, đã giải ngân được 
36.06 triệu USD, chiếm 45.82% số tiền cam 
kết. Tính cả kinh phí đối ứng và đồng tài trợ, 

Việt Nam đã giải ngân 37.78 triệu USD (44.8%) 
cho 24 dự án đã hoàn thành và 20 dự án vẫn đang 
hoạt động (Bảng 17).

Hình 14. Các hoạt động REDD+ được đầu tư vào Việt Nam
Nguồn: Nguyen và Dang 2013
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Mặc dù Hình 14 cho thấy loại hoạt động REDD+ 
đã được đầu tư trong 44 dự án, nhưng không có 
dữ liệu về số tiền đầu tư thực tế.

Hình 15 cũng cho thấy rằng tài chính REDD+ 
có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, các cơ 
quan thực hiện đa phương và các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế đã thu hút phần lớn đầu tư, 
tiếp theo là chính phủ Việt Nam. Các tổ chức phi 
chính phủ Việt Nam và các học viện được hưởng 
lợi ít nhất từ nguồn tài chính REDD+.

Phân tích của chúng tôi cho thấy các hoạt động 
REDD+ mới được thực hiện không có nguồn thu 
nhập ổn định và nguồn vốn REDD+ chủ yếu đến 
từ các cam kết đầu tư từ các nước phát triển. 
Số tiền cam kết không được bảo đảm và có thể 
được thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào tình 
hình kinh tế của các nước cam kết. REDD+ là một 
lĩnh vực mới và phức tạp đối với Việt Nam, với 
nhiều vấn đề kỹ thuật vẫn đang được đàm phán. 
Thiếu kiến thức và năng lực kỹ thuật để thực 
hiện REDD+, đặc biệt là về MRV đối với trữ lượng 
các-bon rừng và các hoạt động REDD+ khác. 

Ngoài ra, tài chính REDD đòi hỏi quản trị lâm 
nghiệp ở mức độ cao hơn. Nhiều lợi ích của 
REDD+ có thể không cạnh tranh với các loại hình 
sử dụng đất khác. Để có được hỗ trợ tài chính 
cho việc thực hiện REDD+ toàn diện, Việt Nam 
cần chuẩn bị để có thể cạnh tranh với các nước 
đang phát triển khác. Tuy nhiên, việc chuẩn 
bị cho REDD+ là một quá trình lâu dài và đòi 
hỏi đầu tư bền vững, trong khi nguồn vốn cho 
REDD+ còn hạn chế và phần lớn là từ quốc tế.

4.7 Đầu tư hộ gia đình, cộng đồng 
và cá nhân.

Ngành lâm nghiệp của Việt Nam đang có 
những thay đổi lớn từ ngành quốc doanh sang 
ngành có nhiều thực thể ngoài quốc doanh khác 
tham gia. Do đó, các chính sách tiếp tục được 
cải thiện để thu hút đầu tư ngoài quốc doanh 
vào lâm nghiệp. Một số ví dụ là Nghị định số 
05/2010/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về 
chi trả DVMTR; Nghị định số 18/2014/NĐ-CP về 
việc cải tạo và nâng cao hiệu quả của các công 
ty nông, lâm nghiệp; Nghị định số 75/2015/NĐ-
CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào 
dân tộc thiểu số từ năm 2015 đến năm 2020; và 

Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về Kế hoạch Kiểm lâm cho giai đoạn 2011-
2020.

Các chính sách này đã dẫn đến việc giao đất lâm 
nghiệp cho các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình 
và cá nhân vì mục đích lâm nghiệp; việc cho thuê 
đất lâm nghiệp đối với đơn vị ngoài quốc doanh 
trong các thành phần kinh tế khác; tư nhân hóa 
lâm trường quốc doanh; trách nhiệm quản lý và 
bảo vệ rừng được thực hiện bởi các hộ gia đình 
và cộng đồng sống gần rừng; nhà nước và cộng 
đồng địa phương đồng quản lý rừng đặc dụng và 
rừng phòng hộ.

Về giao đất lâm nghiệp, tính đến 31/12/2016, 
11,218,730 ha (gần 80% diện tích rừng cả nước) 
đã được giao dưới Quyết định số 1819/QĐ-BNN-
TCLN. Đất lâm nghiệp được giao cho Ban quản 
lý (35%), doanh nghiệp nhà nước (11.2%), các 
tổ chức kinh tế khác (0.6%), lực lượng vũ trang 
(1.3%), hộ gia đình (20.4%), cộng đồng (7.9%) và 
uỷ ban nhân dân xã (21.8%). Hiện nay, các ban 
quản lý và doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai 
trò quan trọng trong quản lý sử dụng rừng. Đất 
lâm nghiệp giao cho hộ gia đình và cá nhân chỉ 
chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất. Giao đất 
lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đã đóng 
góp một cách hiệu quả vào cải thiện sinh kế, tăng 
độ che phủ rừng và giảm nhu cầu đầu tư của nhà 
nước. Tuy nhiên, nhà nước vẫn trực tiếp quản lý 
khoảng 72% tổng diện tích đất lâm nghiệp, các 
thành phần kinh tế khác chỉ quản lý 28%; điều 
này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng huy 
động tài chính từ các nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước (Bảng 18)

Theo thời gian, chính phủ Việt Nam đã ban hành 
nhiều chính sách và biện pháp khác nhau để 
khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư vào 
trồng rừng cũng như chế biến và kinh doanh các 
sản phẩm có nguồn gốc từ rừng. Từ giai đoạn 
năm 2006 đến năm 2010, nguồn tài chính đã 
huy động từ các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình 
chiếm 10,950 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng tài 
chính), trong khi giai đoạn 2011-2016, con số này 
gần gấp đôi lên 20,684 tỷ đồng, chiếm 48% tài 
chính ngành lâm nghiệp và giảm đáng kể nhu 
cầu đầu tư từ nhà nước. Tuy nhiên, thu nhập bình 
quân từ đất trồng rừng mới chỉ khoảng 9-10 triệu 
đồng/ha/năm và đa số người làm nghề rừng đều 
có nền tảng kinh tế ở mức thấp; sự kết hợp này 
làm cản trở đầu tư hộ gia đình và cá nhân vào 
lâm nghiệp.
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Bảng 18. Giao đất lâm nghiệp đến năm 2018

Chủ rừng Diện tích 
(ha) Tỷ lệ (%) Rừng tự nhiên 

(ha) Rừng trồng (ha)

1. Ban quản lý rừng đặc dụng 2,047,502 14.2 1,963,159 84,344

2. Ban quản lý rừng phòng hộ 2,983,455 20.7 2,496,177 487,278

3. Doanh nghiệp 1,700,683 11.8 1,173,228 527,455

4. Doanh nghiệp/tổ chức lâm nghiệp 
tập trung vào khoa học và công nghệ

115,329 0.8 52,446 62,883

5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài

68,538 0.5 33,731 34,807

6. Hộ gia đình, cá nhân 2,942,110 20.4 1,409,911 1,532,199

7. Cộng đồng 1,145,601 7.9 1,048,765 96,836

8. Lực lượng vũ trang 194,159 1.3 65,659 128,500

9. Các tổ chức khác 107,223 0.7 60,423 46,800

10. Ủy ban nhân dân xã 3,110,781 21.6 1,932,916 1,177,865

Tổng diện tích rừng 14,415,381 100.0 10,236,415 4,178,966

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2018b



Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, Việt 
Nam không thể huy động đủ vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước cho ngành lâm nghiệp, và tái đầu 
tư các khoản thu vào quản lý lâm nghiệp là rất 
nhỏ. Các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính cho lâm 
nghiệp bao gồm: cơ cấu sở hữu rừng; phạm vi và 
chất lượng che phủ rừng; và các chức năng được 
định rõ của rừng.

Những trở ngại đối với việc huy động tài chính 
lâm nghiệp bao gồm: thâm hụt ngân sách nhà 
nước; không đủ điều kiện trao quyền cho các đơn 
vị ngoài quốc doanh, chẳng hạn như cộng đồng 
và khu vực tư nhân để đầu tư vào lâm nghiệp; và 
không được đảm bảo về quyền sở hữu. Tương tự 
như vậy, việc sử dụng không hiệu quả các nguồn 
lực hiện có đã làm trầm trọng thêm vấn đề huy 
động tài chính. Các cơ chế tài chính mới và mới 
nổi liên quan đến rừng như PFES đã cung cấp các 
nguồn lực đáng kể có liên quan chủ yếu đến biến 
đổi khí hậu.

Vị trí cụ thể: Bản chất riêng biệt của ngành lâm 
nghiệp ở mỗi địa phương ảnh hưởng rất lớn đến 
việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính cho 
phát triển lâm nghiệp; điều này chỉ ra sự cần thiết 
phải chú ý đến nhu cầu riêng của mỗi tỉnh khi 
phân bổ ngân sách nhà nước.

Đa dạng hóa nguồn kinh phí: Với nhu cầu tài chính 
khá đáng kể, ngành lâm nghiệp nên tập trung vào 
việc đa dạng hóa các nguồn tài chính, ổn định 
đầu tư nhà nước và tối đa hóa đầu tư nước ngoài 
và tư nhân. Chiến lược tài chính lâm nghiệp quốc 
gia nên hướng đến việc tăng cường tài chính bổ 
sung và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực, 
cũng như kết nối các lĩnh vực và mục tiêu chương 
trình liên quan trong ngành lâm nghiệp. Cần 
khuyến khích việc huy động và sử dụng nguồn tài 
chính của cả nhà nước và ngoài nhà nước để hỗ 
trợ bảo vệ và phát triển rừng cho đến năm 2020. 
Các đối tượng hưởng lợi từ rừng cần được khuyến 
khích đóng góp vào lĩnh vực này tùy theo mức độ 

sử dụng và chế tài xử phạt nên bắt buộc, đặc biệt 
đối với những đối tượng hưởng lợi từ rừng tạo ra 
phát thải khí nhà kính. Tương tự như vậy, trách 
nhiệm đối với các cam kết kinh tế quốc tế cần 
được thực hiện, để giúp quốc gia tiếp cận các cơ 
chế và thị trường tài trợ quốc tế. Quan hệ đối tác 
cần được tích cực xây dựng, dựa trên lợi thế của 
từng tổ chức quốc tế và quốc gia, cùng với các tổ 
chức khuyến khích thu hút viện trợ, công nghệ và 
đầu tư nước ngoài.

Cải thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng 
vốn đầu tư và tín dụng ngân sách nhà nước để: 
(i) bảo đảm tính nhất quán, hiệu quả và tính phối 
hợp trong việc sử dụng các nguồn tài chính trong 
ngành lâm nghiệp để phát triển hiệu quả; (ii) tăng 
cường năng lực cho các doanh nghiệp vừa và lớn 
trong nước và thu hút thêm đầu tư nước ngoài; và 
(iii) vận động công chúng trong việc bảo vệ, quản 
lý, phát triển và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng rừng 
của họ. Ví dụ, cần thiết phải tạo điều kiện thuận 
lợi cho mọi thành phần kinh tế - xã hội đầu tư, xây 
dựng và bảo vệ rừng thông qua giao rừng, cho 
thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá 
nhân. Tương tự như vậy, chính sách chia sẻ lợi ích 
cần được sửa đổi để khuyến khích và thu hút mọi 
người phát triển và bảo vệ rừng theo cách tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc sử dụng các lợi ích rừng, 
bao gồm cả việc tiếp cận các dịch vụ các-bon.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính bằng cách (i) 
lồng ghép các nguồn lực, kế hoạch, chương trình, 
dự án bảo vệ và phát triển rừng vào các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác; 
(ii) ưu tiên các hoạt động chính của ngành chiến 
lược, thay vì khuếch tán đầu tư tài chính trên tất 
cả các hoạt động. Các hoạt động chiến lược bao 
gồm nâng cao chất lượng rừng, quản lý rừng bền 
vững và đầu tư vào cơ sở hạ tầng lâm nghiệp, 
khoa học và công nghệ. Do ngân sách nhà nước 
vẫn là nguồn tài chính quan trọng cho việc trồng 
và bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, nhà 
nước phải đảm bảo rằng tỷ lệ đầu tư là hợp lý, thực 

5 Thảo luận và kết luận
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tế và đầy đủ để thúc đẩy trồng rừng và bảo vệ tài 
nguyên rừng. Nhà nước cũng cần phải thay đổi 
cách quản lý rừng, cải thiện quyền tự chủ của ban 
quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, tạo 
điều kiện cho họ tạo thu nhập thông qua phát 
triển du lịch sinh thái và chi trả DVMTR.

Việc giám sát sử dụng quỹ công cần được tăng 
cường để đảm bảo tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình của tài chính công. Việc ước tính 
đầu tư lâm nghiệp là một nhiệm vụ đầy thách 
thức, vì thông tin cập nhật về vấn đề này là khan 
hiếm hoặc không có sẵn.

Cải thiện hệ thống đầu tư và tín dụng. Việt Nam 
phải đối mặt với những thách thức đầu tư lâm 
nghiệp tương tự với các nước Mỹ Latinh nơi 
mà đối với khu vực tư nhân và cộng đồng địa 
phương, tiếp cận tài chính và tín dụng là khó 
khăn do không thể sử dụng đất làm tài sản 
thế chấp không có quyền sử dụng đất rõ ràng; 
chính sách cho vay ưu tiên các khoản vay ngắn 
hạn với rủi ro thấp; lãi suất và chi phí giao dịch 
thường cao hơn so với tăng trưởng giá trị rừng 
(Boscolo và cộng sự 2008). Tăng cường các tổ 
chức tài chính vi mô và khung pháp lý là điều 
cần thiết, để mở rộng các lựa chọn tài chính.
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Báo cáo chuyên đề này của CIFOR đánh giá những cơ hội và thách thức trong quá trình huy động tài chính thực hiện 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp (VFDS) giai đoạn 2006-2020. Sau 10 năm thực hiện VFDS, ngành lâm nghiệp đã đạt 
được nhiều thành tựu đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, huy động tài chính cho việc thực hiện VFDS 
luôn gặp nhiều thách thức.

Đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng cho tới nay là rất thấp, đặc biệt là đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, với 
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thực hiện VFDS và bảo vệ phát triển rừng.  
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thuận lợi để huy động tối đa những nguồn tài chính tiềm năng cho việc bảo vệ và phát triển rừng. 

Các báo cáo chuyên đề của CIFOR chuyển giao các kết quả nghiên cứu quan trọng đối với ngành lâm 
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