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Thông điệp chính:
•
•
•

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) là nguồn thu mới nhưng đã đóng góp 22% trong tổng các nguồn đầu tư
của ngành Lâm nghiệp.
Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng có sự khác biệt giữa các vùng và các nhóm chủ rừng khác nhau.
Để nâng cao quy mô và tác động của PFES như là một nguồn kinh phí chính hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp
cần thực hiện các biện pháp sau: duy trì và tối đa hóa các khoản thu tiềm năng, thực hiện đầu tư chiến lược và
sử dụng nguồn thu từ PFES hiệu quả, đồng thời mở rộng phạm vi các nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng
tiềm năng.

Giới thiệu
Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một chính
sách đột phá tại Việt Nam kể từ khi được áp dụng rộng
rãi trên toàn quốc từ năm 2011. Chi trả DVMTR là cơ chế
tài chính trong đó các bên được hưởng lợi dịch vụ rừng
có trách nhiệm chi trả cho các bên cung cấp DVMTR. Mục
tiêu của chính sách này là giảm gánh nặng ngân sách nhà
nước, đồng thời tạo ra nguồn tài chính ổn định nhằm bảo
vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn. Theo Nghị định số
99/2010/ND-CP, các loại DVMTR bao gồm: bảo vệ nguồn
nước; bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng
sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ
du lịch; hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát
thải từ phá rừng và suy thoái rừng; dịch vụ cung ứng bãi
đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn
nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản. Năm 2010, chính
phủ Việt Nam đã thiết lập mức chi trả cố định cho các dịch
vụ bảo về nguồn nước và vẻ đẹp cảnh quan. Chính phủ
cũng đã xác định những đối tượng cụ thể sử dụng dịch vụ
môi trường rừng và có trách nhiệm chi trả các khoản phí
DVMTR này như các công ty cấp nước, nhà máy thủy điện
và các công ty du lịch; và những người cung cấp dịch vụ
nhận nguồn tiền chi trả DVMTR là chủ rừng, bao gồm cá
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nhân, hộ gia đình, cộng đồng hoặc tổ chức kinh tế. Nguồn
thu từ DVMTR đã trở thành nguồn tài chính quan trọng
cho ngành lâm nghiệp qua việc gia tăng nguồn thu cho
chủ rừng, giảm nhẹ gánh nặng lên ngân sách Nhà nước,
và nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng. Tóm lược
chính sách này khẳng định vai trò và tầm quan trọng của
chi trả DVMTR trong việc hỗ trợ tài chính cho ngành lâm
nghiệp ở Việt Nam; thảo luận về việc sử dụng nguồn tài
chính từ chi trả DVMTR trong thực hiện chiến lược phát
triển ngành lâm nghiệp với mục đích đưa ra các đề xuất
đề xuất nâng cao hiệu quả của chính sách. Tóm lược chính
sách được thực hiện dựa trên việc tham khảo tài liệu thứ
cấp, phỏng vấn sâu với các cơ quan chính phủ, các tổ chức
xã hội dân sự, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp ở
Việt Nam, cũng như kết quả từ các hội thảo tham vấn trong
dự án Nghiên cứu so sánh toàn cầu của CIFOR về REDD+.

Đóng góp ngày càng tăng từ
nguồn thu của PFES trong hỗ trợ
tài chính cho ngành lâm nghiệp
Mặc dù chi trả DVMTR mới chỉ bắt đầu được triển khai ở
Việt Nam từ năm 2011 nhưng tổng doanh thu từ DVMTR
tăng lên đáng kể theo thời gian (Biểu đồ 1).
Từ năm 2011 đến năm 2017, tổng thu từ chi trả DVMTR đạt
8,220 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2015, chi trả DVMTR
đóng góp khoảng 22% tổng vốn đầu tư cho ngành lâm
nghiệp (Bảng 1).
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Bảng 1. Đóng góp của PFES cho ngành Lâm nghiệp năm 2015
TT
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Nguồn tài chính hằng năm chi cho ngành Lâm nghiệp 2015 = 1+2+3
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Tổng thu từ chi trả dich vụ môi trường rừng dự kiến sẽ tiếp tục
tăng trong tương lai, do các cơ quan quản lý nhà nước hiện
đang phát triển các cơ chế chi trả mới cho các loại dịch vụ môi
trường khác nhau như nước công nghiệp và hấp thụ các bon.
Hiện nay chi trả DVMTR được thực hiện thông qua hóa đơn
tiền điện và tiền nước. Ngày 2 tháng 11 năm 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 dịch vụ môi trường rừng. 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 lên 52 đồng/m3 đối với các nhà máy cung cấp
nước sạch. Như vậy, tổng thu từ DVMTR sau khi điều chỉnh giá
sẽ tăng lên khoảng 2.000 tỷ đồng/năm nâng cao tiềm năng
cung cấp thêm nguồn lực tài chính cho ngành lâm nghiệp.
Chi trả DVMTR đã đóng góp cho ngành lâm nghiệp theo
nhiều cách khác nhau:
i.

Đóng góp kinh phí cho hợp đồng bảo vệ rừng. Trong giai
đoạn 2011-2016, nguồn thu từ DVMTR đã chi trả cho
những hợp đồng bảo vệ rừng với diện tích hơn 5.8 triệu
ha (chiếm hơn 44% tổng diện tích rừng ở Việt Nam) và có
giá trị lên tới 4,304,731,894,000 đồng (VNFF 2018).

ii. Hỗ trợ kinh phí cho trả lương lao động, chi phí hoạt động,
nâng cao năng lực các hoạt động ngành lâm nghiệp. Chi
phí quản lý được sử dụng từ tổng nguồn thu chi trả DVMTR

trong giai đoạn 2011-2016 là 372,512,117,000 đồng,
bao gồm trả lương cho nhân viên quỹ trung ương và
địa phương, trang trải chi phí cho các hoạt động kiểm
tra và giám sát, nâng cao năng lực và nhận thức cho
cán bộ, người mua và người bán dịch vụ môi trường
rừng.
iii. Cung cấp nguồn thu cho Ban quản lý rừng, các khu bảo
tồn, vườn quốc gia và các lâm trường quốc doanh. Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng trung ương (VNFF) (2018)
cho rằng đóng góp của chi trả DVMTR đã giúp 181
Ban quản lý rừng, 79 lâm trường và 192 công ty khắc
phục tình trạng thiếu hụt về tài chính. Biểu đồ 2 và 3
cho thấy ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
hiện đang quản lí diện tích rừng lớn nhất trên cả nước
và rừng tại những khu vực này đang được bảo vệ thông
qua các khoản đóng góp từ chi trả DVMTR.
iv. Đóng góp vào những chương trình phát triển hạ tầng và
cộng đồng. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Phạm
và các cộng sự (2018) đánh giá tác động của chi trả
DVMTR tại tỉnh Sơn La cho thấy, tiền chi trả DVMTR
cho cộng đồng đã giúp xây dựng 2,689 công trình hạ
tầng với tổng mức đầu tư hơn 57,970 tỷ đồng. Các công
trình đầu tư từ kinh phí chi trả DVMTR chủ yếu là nhà
cộng đồng, trạm xá, vườn ươm và đường giao thông
liên bản.
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Biểu đồ 2. Diện tích rừng và chi trả DVMTR được quản lý theo các đối tượng khác nhau
Nguồn: VNFF 2017
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Biểu đồ 3. Tổng chi trả DVMTR cho các đối tượng quản lý rừng khác nhau
Đơn vị: triệu đồng; Nguồn VNFF 2018

Chiến lược sử dụng tài chính từ chi
trả DVMTR – ở đâu và khi nào chi trả
DVMTR hiệu quả nhất ?
Những trọng điểm quốc gia và tác động của
chi trả DVMTR.

Cơ chế thu và phân bổ tiền DVMTR sẽ do Quỹ bảo vệ phát
triển rừng trung ương (VNFF) và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng
tỉnh thực hiện. VNFF thu tiền từ các đơn vị sử dụng dịch vụ
trên nhiều tỉnh, giữ lại 0.5% tổng tiền thu được từ DVMTR
trước khi chuyển 99,5% số tiền còn lại cho các tỉnh. Quỹ Bảo

vệ phát triển rừng các tỉnh cũng thu tiền DVMRT từ các công
ty hoạt động trên địa bản tỉnh đó trước khi phân bổ các khoản
thanh toán giữa các chủ rừng.
Việc mất rừng và suy thoái rừng diễn ra nhiều nhất ở vùng Bắc
Trung Bộ, Đông Bắc, Tây Nguyên và Tây Bắc Việt Nam (Khúc và
cộng sự 2018; Chính phủ Việt Nam 2016). Tuy nhiên cho đến
nay, nguồn thu từ chi trả DVMTR chủ yếu tập trung và phân
bổ ở Tây Bắc và Tây Nguyên (tương ứng là 37% và 35%) do hai
vùng này có tổng diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao
nhất (80% và 60%), trong khi nguồn thu (và phân phối) ở Bắc
Trung Bộ và Đông Bắc còn hạn chế (tương ứng là 6% và 11%).
Điều này cho thấy, chỉ một số khu vực nhất định được hưởng
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nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được thực hiện tại các vùng này.
Nói cách khác, dù chi trả DVMTR đã cung cấp nguồn tài chính
hiệu quả cho các loại rừng trên cạn, việc bảo vệ và mở rộng rừng
ngập mặn đang phải dựa chủ yếu vào các nguồn tài chính khác
cho tới khi dịch vụ cung ứng bãi đẻ được thực hiện.
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các vùng miền núi phía Bắc, rừng cộng đồng có tiềm năng cao
hơn trong việc tiếp cận cũng như hưởng lợi từ chi trả DVMTR.
Với số tiền chi trả DVMTR, nhiều cộng đồng đã sử dụng để xây
dựng các quỹ tín dụng quy mô nhỏ giúp các hộ gia đình phát
triển kinh tế và bảo vệ rừng.
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Biểu đồ 4. Cơ cấu nguồn thu DVMTR theo vùng năm 2017

lợi từ chi trả DVMTR. Hơn nữa, các khu vực rừng ngập mặn
lớn nhất ở Việt Nam tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ và
Đông Nam Bộ - đóng một vai trò quan trọng trong thích ứng
và giảm thiểu biến đổi khí hậu và trong đóng góp tự nguyện
quốc gia (NDC). Tuy vậy, nguồn thu PFES phân bổ cho các
vùng này chỉ từ 2% đến 9% (Biểu đồ 4). Điều này xảy ra do cơ
chế chi trả DVMTR đối với các dịch vụ của rừng ngập mặn và

14

Sự khác biệt trong nguồn thu từ chi trả DVMTR đối với các quỹ bảo
vệ và phát triển rừng của tỉnh, các vườn quốc gia, và các khu bảo
tồn. Mặc dù có kỳ vọng cao về nguồn thu và tác động của chi trả
DVMTR, trong tổng số 40 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh,
chỉ có 13% quỹ tỉnh có nguồn thu từ chi trả DVMTR lớn hơn 100
tỷ đồng, 17.5% quỹ tỉnh có nguồn thu dưới 1 tỷ đồng (Biểu đồ
5). Theo số liệu từ phỏng vấn các bên liên quan, các tỉnh có thu
nhập từ DVMTR dưới 1 tỷ đồng rất khó có thể trang trải chi phí
hoạt động căn bản và một số tỉnh còn phải hỗ trợ bổ sung kinh
phí để thực hiện chi trả DVMTR. Tại các tỉnh này, chính quyền địa
phương đang phải cân nhắc phương pháp để tối ưu tính hiệu
quả của việc sử dụng nguồn thu DVMTR. Một câu hỏi lớn thường
được đặt ra là việc phân chia đồng đều tiền chi trả DVMTR cho
các hộ gia đình, dẫn đến các hộ chỉ nhận được một số tiền nhỏ
có thực sự hiệu quả hay không, hay một phương pháp chiến
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Biểu đồ 5. Tổng nguồn thu từ các Quỹ Bảo vệ rừng của tỉnh
Nguồn: VNFF 2018
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Biểu đồ 6 Nguồn thu từ chi trả DVMTR theo số lượng vườn Quốc gia và khu bảo tồn năm 2017
Nguồn: VNFF 2018

lược hơn nên được thực hiện là không chia nhỏ tiền thu được
từ PFES để có thể tái đầu tư vào các chương trình quốc gia
(ví dụ như tái cơ cấu ngành lâm nghiệp) hay nhiều hạng mục
quan trọng như xây dựng dựng vùng nguyên liệu chế biến và
kinh doanh gỗ?
Tương tự như vậy, mặc dù Việt Nam có 33 vườn quốc gia và
174 khu bảo tồn, theo số liệu của VNFF (2018) cho thấy, chỉ
có 13 vườn quốc gia (39,3%) và 36 khu bảo tồn (20,68%) có
được nguồn thu từ chi trả DVMTR. Biểu đồ 5 cũng chỉ ra rằng
chỉ có 6% khu bảo tồn có nguồn thu từ chi trả DVMTR hơn 10
tỷ đồng so với 31% vườn quốc gia, 28% khu bảo tồn và 15%
vườn quốc gia nhận được dưới 500 triệu đồng/năm. Điều này
cho thấy, cũng chỉ một số ít các vườn quốc gia và các khu bảo
tồn đang tiếp cận được với chi trả DVMTR, vì vậy, nguồn thu
từ chi trả DVMTR không đáng kể đối với nhiều vườn quốc gia.

Khắc phục những thách thức để tăng
nguồn thu từ chi trả DVMTR.
Duy trì và tối đa hóa nguồn thu hiện có của PFES. Điều 5
Nghị định 99/2010/NĐ-CP quy định rằng các tổ chức và cá
nhân hưởng lợi từ các DVMTR phải trả cho các chủ rừng theo
các dịch vụ mà họ đã cung cấp. Hơn 98% tổng nguồn thu chi
trả DVMTR là từ các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên theo VNFF
từ giữa năm 2012 đến hiện tại, cả VNFF và Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng của tỉnh thường xuyên gặp phải khó khăn trong
việc thu nợ tồn đọng từ các nhà máy thủy điện. Điều này có

nghĩa, các khoản chi trả DVMTR thông thường (thông qua
hóa đơn tiền điện và nước) vẫn chưa được chuyển đầy đủ cho
Quỹ và các bên cung cấp DVMTR (ví dụ như các nhóm quản lý
bảo vệ rừng). Chính phủ đã áp dụng biện pháp xử phạt đối với
những đối tượng không thực hiện nghiêm chính sách chi trả
DVMTR theo quy định tại Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày
27 tháng 4 năm 2015. Tuy nhiên các hình thức xử phạt chỉ
mang tính hành chính và mức phạt không cao, dẫn đến việc
thực thi pháp luật chưa được hiệu quả. Để chính sách chi trả
DVMTR trở thành nguồn hỗ trợ bền vững, việc thực thi pháp
luật cần phải được tiến hành hiệu quả hơn, đảm bảo sự tin
tưởng của xã hội và các bên có liên quan vào nguồn thu ổn
định và tính hiệu quả của chính sách.
Đầu tư và sử dụng nguồn thu chi trả DVMTR một cách chiến
lược sẽ nâng cao hiệu quả của chi trả DVMTR. Chi trả DVMTR
có thể trở thành nguồn tài trợ đáng kể cho một số chủ rừng
nhất định, nhưng lại quá ít để tạo ra bất kỳ thay đổi nào cho
nhiều nhóm chủ rừng khác (ví dụ như hộ gia đình, vườn quốc
gia và khu bảo tồn quy mô nhỏ, và các tỉnh có diện tích rừng
nhỏ). Để nguồn thu từ DVMTR có thể được sử dụng hiệu quả
ở các khu vực này, cần phải xem xét và thiết kế sao cho tiền
chi trả DVMTR không chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý,
mà cần được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ và phát
triển rừng khác. Ngay cả ở các cộng đồng hoặc tỉnh có nguồn
thu từ chi trả DVMTR cao, việc phân bổ các nguồn thu minh
bạch và có trách nhiệm sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí
từ chi trả DVMTR.
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Mở rộng phạm vi nguồn thu chi trả DVMTR tiềm năng. Nghị
định 99/2010/NĐ-CP quy định nhiều loại hình DVMTR cần
được thể chế hóa và thực hiện. Để tăng nguồn thu DVMTR,
chính phủ đã cho phép tiến hành thí điểm các dịch vụ mới
như dịch vụ nuôi trồng thủy sản, hấp thụ carbon và sử dụng
nước công nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng các kế hoạch
chi trả DVMTR cho các dịch vụ môi trường mới này đòi hỏi
phải có những nghiên cứu, phân tích và thông tin kĩ lưỡng về
thị trường tiềm năng cho các dịch vụ; sự sẵn lòng chi trả của
người sử dụng DVMTR; và khung giám sát và đánh giá rõ ràng.
Tất cả các khía cạnh này chưa được xem xét một cách đầy đủ
ở Việt Nam và cần được lưu ý giải quyết trong thời gian tới.
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Nghiên cứu này là một phần trong nghiên cứu so sánh toàn
cầu về REDD + của CIFOR (www.cifor.org/gcs). Chúng tôi xin
chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ nghiên cứu này
bao gồm Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), Liên
minh Châu Âu (EU), Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) của Bộ Môi
trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn Hạt nhân
của Đức (BMUB) và Chương trình nghiên cứu CGIAR về rừng,
cây và nông lâm kết hợp (CRP-FTA) được hỗ trợ tài chính từ
các nhà tài trợ quỹ CGIAR.
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