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Thông điệp chính

 • Các cơ chế khuyến khích tài chính (FIMs) cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà 
Mau đến từ 6 nguồn chính: ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh; chương trình quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường 
rừng; các dự án quốc tế; vốn đối tác công-tư kết hợp; và từ khu vực tư nhân.

 • Các FIMs tạo ra nguồn tài chính khuyến khích các chủ rừng và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện tốt hơn công 
tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các chủ rừng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn 
kinh phí này do các thủ tục xin cấp vốn còn phức tạp trong khi yêu cầu cần có kinh phí đối ứng cũng như chi phí đầu tư 
ban đầu khá cao để đáp ứng các tiêu chí tiếp cận các nguồn vốn.

 • Do các chủ rừng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận FIMs, các cơ chế khuyến khích tài chính này chưa đủ hấp dẫn 
để các chủ rừng có thể thay đổi phương thức quản lí hướng đến bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tốt hơn.

Phạm Thu Thủy, Hoàng Tuấn Long, Nguyễn Đình Tiến, Lê Hồ Nga, và Stibniati Atmadja

Mở đầu

Hệ sinh thái rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái 
quan trọng nhất trên thế giới. Các hệ sinh thái này có khả 
năng phục hồi cao, giàu đa dạng sinh học và có khả năng 
thích ứng tốt đối với môi trường khắc nghiệt và biến động 
ở nơi giao thoa giữa đất liền và biển (Phan và Hoàng, 1993; 
Edward và Suthawan, 2004). Trong nhiều thập kỷ, rừng ngập 
mặn khắp nơi trên thế giới phải đối mặt với nhiều mối đe dọa 
nghiêm trọng. Tại Việt Nam, nhiều tác nhân góp phần vào 
việc liên tục làm suy giảm và suy thoái rừng ngập mặn. Các 
tác nhân này bao gồm sức ép từ dân số và phát triển kinh 
tế, sử dụng đất cho nông nghiệp và các hoạt động của con 
người (Phan và Hoàng 1993; Giri et al. 2015; Chen et al. 2017; 
Pham et al. 2019).

Để đối phó với sự suy giảm diện tích rừng ngập mặn ngày 
càng tăng tại Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ 
Việt Nam đã tích cực thực hiện nhiều chương trình phục hồi 
và bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn. Tuy nhiên, nguồn lực 
tài chính hạn chế và không mang tính bền vững đã hạn chế 
tính hiệu quả của các chương trình này cũng như các kết quả 
chung trong việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tìm 
kiếm các nguồn tài chính mới và tối ưu hơn để bảo vệ rừng 
ngập mặn là một yêu cầu cấp thiết.

Sử dụng nghiên cứu điểm tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà 
Mau của Việt Nam, tài liệu này phân tích các nguồn kinh phí 
cho ngành lâm nghiệp Việt Nam, các cơ chế khuyến khích tài 
chính hiện có cho bảo vệ rừng ngập mặn cũng như đánh giá 

tác động của các cơ chế tài chính này đến môi trường và xã 
hội. Là các tỉnh ven biển tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Bến 
Tre, Trà Vinh và Cà Mau có diện tích rừng ngập mặn rộng lớn. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) chia rừng ra 
làm ba loại: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
(Hình 1). Rừng phòng hộ được sử dụng với mục đích chính 
là bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn và sa mạc hóa tại 
một số vùng chính, hạn chế thiên tai và điều hòa khí hậu. 
Rừng đặc dụng chủ yếu phục vụ công tác bảo tồn. Các khu 
rừng này được thành lập để bảo vệ thiên nhiên, các hệ sinh 
thái và tính đa dạng sinh học. Ngoài ra, rừng đặc dụng còn để 
bảo tồn các giá trị về văn hóa và lịch sử. Các phân hạng rừng 
đặc dụng bao gồm: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 
các khu nghiên cứu và thực nghiệm. Rừng sản xuất được 
thiết kế cho mục đích sản xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Việc 
khai thác tại các vùng rừng này vẫn phải đáp ứng những mức 
độ nhất định về bảo vệ môi trường. Theo thể chế hiện tại, 
Nhà nước thống nhất quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam. 
Nhà nước có quyền quyết định việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng rừng, thiết lập hạn ngạch khai thác rừng và cách thức 
khai thác.

Bản thông tin tóm tắt này dựa trên kết quả của quá trình rà 
soát tài liệu; phỏng vấn sâu với 7 cán bộ của Chi cục Kiểm 
lâm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau; 7 cán bộ của các 
Hạt Kiểm lâm; 15 người dân địa phương; 4 công ty tư nhân 
tại ba tỉnh; và một hội thảo tham vấn tại Hà Nội với sự tham 
dự của 35 chuyên gia lâm nghiệp từ các cơ quan quản lý nhà 
nước, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và 
các tổ chức phi chính phủ.
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Hình 1. Diện tích rừng ngập mặn của các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau, năm 2017 (đơn vị: ha)

Các cơ chế khuyến khích tài chính 
cho bảo vệ và phát triển rừng ngập 
mặn

Nguồn kinh phí và đầu tư cho lĩnh vực lâm nghiệp đối với ba 
loại rừng tại ba tỉnh này đến từ sáu nguồn chính: ngân sách 
trung ương; ngân sách tỉnh; chương trình quốc gia về chi trả 
dịch vụ môi trường rừng (PFES); các dự án quốc tế; vốn đối tác 
công-tư; và từ khu vực tư nhân. Từng nguồn kinh phí sẽ được 
mô tả ở các phần sau và được tổng kết trong Bảng 1 và Bảng 2.

Ngân sách trung ương và tỉnh
 
Chênh lệch giữa ngân sách đề xuất và ngân sách phân bổ 
thực tế. Trà Vinh ước tính các dự án của tỉnh để bảo vệ và phát 
triển rừng ngập mặn giai đoạn 2014-2018 sẽ cần 51,73 tỷ VNĐ. 
Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ cấp được 13% con số này. 
Tương tự, Dự án nhà nước Bảo tồn Hệ sinh thái Rừng ngập 
mặn Long Khánh giai đoạn 2014-2018 được đề xuất và phê 
duyệt với tổng đầu tư 62,81 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, Nhà nước chỉ 
có thể cấp 0,68 tỷ VNĐ (1,08%) của tổng đầu tư. Kết quả là, Trà 
Vinh chỉ có thể chi trả cho bảo vệ rừng ngập mặn và không có 
kinh phí để đầu tư cho bất kỳ hoạt động bảo tồn hay phục hồi 
rừng ngập mặn nào khác.

Tốc độ giải ngân chậm. Năm 2017, trong tổng nguồn kinh phí 
phân bổ từ ngân sách trung ương và tỉnh cho các chương trình 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, chỉ chưa đến 15% được 
giải ngân cho Bến Tre và 19% cho Trà Vinh. Tại Trà Vinh, tổng 
ngân sách phê duyệt cho Chương trình đầu tư và phát triển 
bền vững rừng phòng hộ là 94 tỷ VNĐ bao gồm 79,4 tỷ VNĐ 
từ ngân sách trung ương và 14,6 tỷ VNĐ từ ngân sách tỉnh. Chỉ 
có 40,8 tỷ VNĐ được giải ngân trong đó 40 tỷ VNĐ là từ ngân 
sách trung ương và 0,8 tỷ VNĐ từ ngân sách tỉnh. Tốc độ giải 
ngân chậm là do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, việc chi tiêu 
ngân sách đòi hỏi các thủ tục phức tạp và tốn thời gian do các 
cơ quan tỉnh phải tổ chức đấu thầu, đấu giá theo quy định. Thứ 
hai, ngân sách thường chỉ được phân bổ vào cuối năm trong 
khi tỉnh lại cần tiền để thực hiện từ đầu năm. Kết quả là, các cơ 
quan tỉnh không đủ thời gian để tổ chức các hoạt động và chi 
tiêu hết tiền trước khi đóng năm tài chính. Thứ ba, thiếu đất để 

trồng và phục hồi rừng ngập mặn cũng đã làm giảm tốc độ giải 
ngân. Theo các cán bộ tỉnh Bến Tre, chỉ 15,2% ngân sách nhà nước 
phân bổ cho tỉnh được giải ngân vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. 
Tại Trà Vinh, chính quyền tỉnh cũng đồng ý cấp kinh phí 15 tỷ VNĐ 
cho chương trình phát triển rừng bền vững. Tuy nhiên, đến nay, 
lượng giải ngân mới chỉ là 0,7 tỷ VNĐ. Chính quyền Trà Vinh cho 
biết tiền giải ngân đã được sử dụng để xây dựng và quản lý đê 
điều và kiểm soát xói mòn đất.

Mức chi trả thấp. Chủ rừng ở cả ba tỉnh chỉ được trả khoảng 
300,000 VNĐ/ha rừng được bảo vệ từ ngân sách nhà nước. Theo 
tất cả các bên liên quan được phỏng vấn, mức chi trả này quá thấp 
không đủ bù đắp chi phí cơ hội của việc chuyển đổi từ rừng ngập 
mặn sang nuôi trồng thủy sản.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng
UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND 
vào năm 2016 quy định việc thực hiện chương trình thí điểm cấp 
chứng chỉ hữu cơ (organic) cho sản xuất tôm tại tỉnh Cà Mau (Hình 
2). Quyết định này ghi nhận các nông dân nuôi tôm hữu cơ là 
“người bán” các hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái có được từ rừng 
ngập mặn được quản lý tốt. Người tiêu dùng tôm hữu cơ, chủ yếu 
từ châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, là “người mua”. Những 
người bán và người mua này hình thành một hệ thống PFES quốc 
tế. Bộ NN & PTNT cũng đã công nhận cách tiếp cận chi trả trực tiếp 
này, theo đó việc chi trả sẽ không cần phải đi qua một quỹ ủy thác 
do chính phủ kiểm soát (theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP) mà có 
thể được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. Thông 
qua chứng chỉ hữu cơ, các hộ nuôi tôm được kết nối trực tiếp với 
các công ty chế biến như Tập đoàn Hải sản Minh Phú. Nhà xuất 
khẩu hải sản Minh Phú hỗ trợ nông dân tham gia trong chương 
trình chứng chỉ tôm hữu cơ bằng cách hỗ trợ thêm 10% vào giá 
mua nếu mỗi trang trại duy trì được 50% diện tích che phủ rừng 
ngập mặn. Minh Phú chi trả các hộ nuôi tôm 500.000 VNĐ/ha rừng 
ngập mặn và một khoản thêm 3.000-5.000 VND mỗi kilogram tôm 
hữu cơ. Họ cũng chi trả thêm cho chủ rừng 1.000 VNĐ/ha rừng 
ngập mặn được bảo vệ (Quyết định Số.111/ QĐ-UBND). Tổng cộng, 
tất cả các khoản chi trả này mang lại cho người dân giá bán cao 
hơn khoảng 2,5% so với giá đàm phán 10% ban đầu (IUCN 2016).

Theo các chủ rừng được phỏng vấn tại Cà Mau và Bến Tre, cơ chế 
PFES đã mang lại động lực khuyến khích nhiều người dân trồng 
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Bảng 1. Ưu đãi tài chính và nguồn kinh phí cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Cà 
Mau (đơn vị tiền tệ: VNĐ)

Nguồn kinh phí Bến Tre Trà Vinh Cà Mau

Ngân sách nhà 
nước

136,7 tỷ:
•• 18 tỷ cho ngành lâm nghiệp
•• 13,4 tỷ cho kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Bến Tre, giai đoạn 
2015-2017

•• 28,3 tỷ cho bảo vệ rừng ngập mặn 
và phục hồi vùng than bùn

•• 77 tỷ cho dự án bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn ven biển

394 tỷ:
•• 201 tỷ cho hợp đồng bảo vệ rừng ngập 

mặn
•• 51 tỷ cho dự án bảo vệ và phát triển rừng
•• 63 tỷ cho dự án bảo vệ và phát triển khu 

bảo tồn rừng Long Khánh
•• 79 tỷ cho dự án quản lý rừng bền vững 

21,2 tỷ:
•• 7,5 tỷ cho hợp đồng bảo vệ rừng 

ngập mặn
•• 12,3 tỷ cho trồng rừng
•• 1,4 tỷ cho chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững

Ngân sách tỉnh 254 triệu cho ban quản lý rừng đặc 
dụng

•• 2,3 tỷ chi trả cho chủ rừng để bảo vệ 
rừng ngập mặn

•• 15 tỷ cho dự án phát triển rừng bền 
vững (mới giải ngân 0,7 tỷ)

•• 3 triệu/ha kiểm soát cháy rừng

4,6 tỷ:
•• 3,1 tỷ cho hợp đồng bảo vệ rừng 

ngập mặn 
•• 1,2 tỷ cho trồng rừng phân tán
•• 0,3 tỷ cho các hoạt động khác

PFES Không có số liệu Quyết định về quy trình PFES áp dụng 
cho dịch vụ cảnh quan đã được soạn thảo 
nhưng chưa đưa vào thực thi

500,000/ha/năm từ các công ty chế 
biến hải sản cho các chủ rừng nếu họ 
giữ được 50% độ che phủ rừng ngập 
mặn trong đầm nuôi tôm 

Đối tác công-tư Không có số liệu Công ty Mùa Vàng bố trí 3.000 ha để trồng 
rừng ngập mặn với nguồn kinh phí đầu tư 
56 tỷ, kinh phí đối ứng là 87% từ ngân sách 
nhà nước và 13% từ ngân sách công ty. Đến 
nay đã trồng được 413 ha sau ba năm thực 
hiện

Không có số liệu

Dự án nước 
ngoài 

MAM2 (Dự án Rừng ngập mặn và Thị 
trường: Mở rộng quy mô thích ứng 
dựa trên hệ sinh thái tại Đồng bằng 
Sông Cửu Long) dự án cung cấp 200 
triệu cho người dân địa phương mua 
tôm giống

MAM2 cung cấp 200 triệu cho người dân 
địa phương mua tôm giống

MAM2 cung cấp 200 triệu cho 3.000 
dân địa phương mua tôm giống 
Nhiều dự án khác của GCF WB6, KFW, 
2KR, GIZ

Ngân sách 
khác/Khu vực 
tư nhân (cá 
nhân, tổ chức)

Không có số liệu Không có số liệu 129,7 tỷ bao gồm:
•• 80,2 tỷ cho trồng rừng (100% trên 

đất rừng sản xuất)
•• 43,5 tỷ cho chăm sóc rừng (86% trên 

đất rừng sản xuất)
•• 6 tỷ cho trồng rừng phân tán

Sources: Phỏng vấn sâu với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bến Tre 2018, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Trà Vinh 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2017 
và UBND tỉnh Cà Mau  2017.

Bảng 2. Nhận thức của các bên liên quan về ưu và nhược điểm của mỗi nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí Ưu điểm Nhược điểm

Ngân sách trung ương 
và tỉnh 

•• Cấp kinh phí cho một số hoạt động bảo vệ rừng và hợp 
đồng bảo vệ rừng 

•• Giải ngân chậm
•• Thủ tục để chuyển nguồn kinh phí từ ngân sách 

trung ương xuống ngân sách tỉnh phức tạp

PFES •• Cải thiện sinh kế
•• Duy trì và tăng diện tích rừng
•• Nâng cao nhận thức cho người dân địa phương

•• Chi phí thiết lập ban đầu cao
•• Chương trình do khu vực tư nhân dẫn dắt và thực thi 

pháp luật hợp đồng kém

Đối tác công-tư •• Cung cấp nhân công và kỹ thuật viên chất lượng cao từ 
khu vực tư nhân để trồng rừng ngập mặn và đảm bảo tỷ 
lệ cây sống cao

•• Kinh phí đối ứng 87% từ ngân sách nhà nước và 13% 
từ ngân sách công ty. Tuy nhiên, nhà nước chỉ giải 
ngân 62%, nên công ty phải chi trả đến 38%.

Dự án nước ngoài •• Cung cấp nguồn kinh phí đáng kể cho xây dựng năng lực 
và chia sẻ kiến thức về bảo vệ và phát triển rừng cho cán 
bộ tỉnh và người dân địa phương 

•• Cung cấp vốn ban đầu cho bảo vệ và phát triển rừng

•• Hỗ trợ ngắn hạn theo vòng đời của dự án

Ngân sách khác/Khu 
vực tư nhân (cá nhân/
tổ chức)

•• Cung cấp vốn từ các nguồn ngoài nhà nước và không cần 
các thủ tục phức tạp

•• Chủ yếu chỉ tập trung vào rừng sản xuất.
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Nông dân:
 Đáp ứng yêu 

cầu chứng chỉ 
tôm hữu cơ 
(bao gồm tỷ 
lệ diện tích 
rừng/nước)

Ban quản lý rừng:
 Chủ rừng
 Quản lý rừng ngập mặn
 Duy trì và bảo vệ rừng 

ngập mặn

Công ty:
 Kiểm soát chất 

lượng để đáp 
ứng yêu cầu 
chứng chỉ tôm 
hữu cơ (quy 
trình, bảo 
quản)

Người sử dụng:
 Mua sản phẩm 

có chứng chỉ 
hữu cơ với giá 
cao hơn so với 
các sản phẩm 
thông thường

Bán đủ chất 
lượng cho 

công ty

Giá cao hơn 
khoảng 10% 

so với sản 
phẩm thường

Cần sản phẩm 
hữu cơ để bán 
ra thị trường

3.000-5.000 mỗi kg 
tôm thương phẩm

500.000/năm/ha 
rừng ngập mặn

1.000 mỗi kilogram 

sản phẩm

Hình 2. Sơ đồ thực hiện PFES về bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ở Cà Mau. 
Ghi chú: Tiền tệ trong hình là VNĐ

lại và phục hồi rừng ngập mặn trong đầm tôm của họ. Tuy 
nhiên, sáng kiến PFES cũng có một vài rào cản không khích lệ 
sự tham gia của người dân. Các rào cản này bao gồm chi phí 
cơ hội và chi phí giao dịch cao, không có một hệ thống giám 
sát và đánh giá hiệu quả. Hệ thống này cũng thiếu các tiêu chí 
rõ ràng để đảm bảo các bên tôn trọng các cam kết của mình 
(Trần 2017).

Trần (2017) cũng nhận thấy cơ chế PFES có thể chỉ giúp 
người dân tăng tổng thu từ 2,8 đến 3,9% trong khi lại đòi hỏi 
tăng suất đầu tư đến 10% để tham gia vào cơ chế này so với 
các đầm nuôi tôm thông thường (không phải tôm hữu cơ). 
Những người tham gia cũng ghi nhận rủi ro cao. Ví dụ, mặc 
dù tuân thủ theo các yêu cầu của công ty, người dân có thể 
vẫn bị nhận tiền chậm hoặc hoàn toàn không được bên mua 
chi trả. Cơ chế này cũng yêu cầu tỷ lệ 70:30 giữa việc sử dụng 
của rừng ngập mặn và mặt nước trong đầm tôm. Người dân 
và các cơ quan tỉnh cho rằng tỷ lệ này là không phù hợp đối 
với quản lý rừng bền vững và thu nhập bền vững. Do vậy, cơ 
chế này cũng chưa được người dân chấp nhận rộng rãi. Hơn 
nữa, những người tham gia phỏng vấn cũng bày tỏ quan ngại 
khi các công ty thủy sản áp đặt việc xây dựng hợp đồng, và 
người dân có rất ít ảnh hưởng đến cách thức ký kết và giám 
sát hợp đồng.

Đối tác công-tư
Tại tỉnh Trà Vinh, nguồn vồn cho ngành lâm nghiệp cũng đến 
từ mô hình đối tác công tư (PPP). Cả nhà nước và khu vực tư 
nhân (ví dụ: công ty Mùa Vàng) cùng tham gia góp vốn có 
các hoạt động trồng rừng. Công ty được giao 3.000 ha để 
trồng lại rừng tại Trà Vinh với tổng kinh phí đầu tư là 56 tỷ 

VNĐ (87% từ nguồn kinh phí trung ương và 13% từ công ty). 
Các cán bộ nhà nước được phỏng vấn cho biết mô hình PPP 
giải quyết vần đề thiếu kinh phí cho ngành lâm nghiệp của 
tỉnh. Mùa Vàng cũng cung cấp các chuyên gia giỏi để hỗ trợ 
chương trình và do đó đảm bảo tỷ lệ cây sống cao cho rừng 
ngập mặn mới trồng. Tuy nhiên, công ty không nhận được hỗ 
trợ cho chương trình dẫn đến việc không cam kết dài hạn và 
hạn chế các kết quả về môi trường và bảo tồn. Trong ba năm 
vừa qua, Mùa Vàng chỉ mới trồng được 413 ha rừng ngập mặn 
(13,7% của kế hoạch ban đầu) do ngân sách Nhà nước không 
thể phân bổ đủ nguồn kinh phí đã hứa. Trên thực tế, công ty 
đã phải trả nhiều hơn (38% cao hơn so với 13% như kế hoạch). 
Thêm vào đó, nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách nhà nước 
cũng thường chậm, dẫn đến trì hoãn quá trình thực hiện.

Các dự án nước ngoài
Có rất nhiều dự án nước ngoài đóng góp nguồn kinh phí cho 
ngành lâm nghiệp. Các dự án này giúp xây dựng năng lực, 
phát triển các mô hình sinh kế, giúp chia sẻ kiến thức đến với 
các cán bộ tỉnh và người dân địa phương, và hỗ trợ cung cấp 
nguồn vốn kích hoạt ban đầu cho người dân đầu tư vào trồng 
rừng. Tuy nhiên, các cán bộ được phỏng vấn cũng cho biết 
nguồn kinh phí này không lâu bền và phụ thuộc vào  vòng đời 
dự án.

Cá nhân/khu vực tư nhân
Khu vực tư nhân cũng là nguồn tài chính tiềm năng nhưng 
chưa được khai thác hiệu quả. Đóng góp của khu vực tư nhân 
có thể cao hơn nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và tỉnh. 
Tuy nhiên, nguồn kinh phí này chủ yếu tập trung vào rừng 
sản xuất.
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Thảo luận và kết luận
Các bên liên quan nhận thấy tác động tích cực nhưng khiêm 
tốn của FIMs đối với rừng ngập mặn và sinh kế của người 
dân (Bảng 3). Tài liệu này không sử dụng các phương pháp 
đánh giá tác động nghiêm ngặt để tính toán tác động của FIMs 
đối với rừng ngập mặn và sinh kế. Thay vào đó, chúng tôi ghi 
nhận quan điểm và nhìn nhận của các bên có liên quan về ảnh 
hưởng của FIMs đối với việc cải thiện thiện diện tích rừng ngập 
mặn và sinh kế của người dân cũng như ý thức của người dân 
về bảo vệ và phát triển rừng ngặp mặn (Bảng 3). Nhìn chung, 
các FIMs này được cho là có tác động tích cực nhưng khiêm 
tốn đến cả kết quả môi trường và cải thiện sinh kế. Các nguồn 
kinh phí khác nhau cũng sẽ có các tác động khác nhau.

Đầu tư chiến lược. Theo các cán bộ trả lời phỏng vấn tại ba 
tỉnh, rừng sản xuất và rừng ngập mặn mới trồng chiếm phần 
lớn nhất trong diện tích rừng của toàn bộ ba tỉnh nghiên cứu. 
Nguồn kinh phí hiện có chủ yếu đầu tư và phân bổ vào rừng 
sản xuất. Rừng đặc dụng chỉ nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước nên rất hạn chế. Hơn nữa, nguồn ngân sách nhà nước 
thường giải ngân chậm. Các rừng ngập mặn lâu năm cung cấp 
các dịch vụ môi trường cũng như lưu trữ các-bon nhiều hơn 
so với rừng ngập mặn non và mới trồng. Tuy nhiên, ưu tiên 
thường được dành cho việc trồng mới rừng ngập mặn hơn là 
cho việc chăm sóc và bảo vệ các vùng rừng ngập mặn lâu năm 
hiện có. Chiến lược đầu tư này cần phải được cân nhắc cẩn 
thận. Các ưu đãi cần phải được sử dụng để bảo vệ các vùng 
rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Thiếu kinh phí không phải là 
vấn đề chính đối với ngành lâm nghiệp tại ba tỉnh nghiên cứu. 
Thay vào đó, vấn đề là việc sử dụng các nguồn kinh phí có sẵn 
chưa kịp thời và thiếu hiệu quả.

Việc cấp kinh phí đến nay chỉ được sử dụng để xây dựng cơ sở 
hạ tầng và hỗ trợ các hợp đồng khoán bảo vệ. Các hoạt động 
bảo tồn khác như phục hồi và bảo tồn chưa thực sự được quan 
tâm và chú trọng. Điều này dẫn đến quản lý việc tài nguyên 

rừng chưa bền vững. Hơn nữa, việc cấp kinh phí cũng không tạo 
ra các động lực mạnh mẽ cho chính quyền tỉnh và người dân địa 
phương đóng vai trò tích cực trong bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn. Hầu hết mọi người tham gia vào các chương trình 
bảo tồn chủ yếu là vì các lợi ích phi tiền tệ (như đào tạo và chia 
sẻ kiến thức) chứ không phải là do nhận được tiền mặt. Mức chi 
trả từ hầu hết các cơ chế khuyến khích tài chính đều chưa thể bù 
đắp chi phí cơ hội so với nuôi trồng thủy sản. Hiểu nhu cầu và 
mối quan tâm của địa phương sẽ giúp các nhà hoạch định chính 
sách điều chỉnh các cơ chế khuyến khích phù hợp với mong đợi 
của địa phương và tăng cường sự tham gia của địa phương vào 
các chương trình này.

Những thách thức trong việc tiếp cận các nguồn tài chính. Mặc 
dù có các nguồn kinh phí khác nhau, cả 3 tỉnh đều gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận các nguồn kinh phí này do thiếu hướng dẫn 
pháp lý rõ ràng và đơn giản (ví dụ: PFES áp dụng cho rừng ngập 
mặn). Hơn nữa, các diện tích rừng ngập mặn tương đối nhỏ và 
bị chia cắt. Điều này làm cho các hoạt động quản lý và bảo vệ 
có chi phí giao dịch cao, không khuyến khích đầu tư khu vực tư 
nhân vào các vùng này. Như đã thảo luận ở phần trước, việc kinh 
phí đối ứng từ ngân sách Nhà nước chưa kịp thời và đầy đủ cũng 
làm suy yếu các động lực khuyến khích khu vực tư nhân tham 
gia vào các hình thức đối tác công-tư.

Xung đột về đất đai và quyền sử dụng đất. Xung đột giữa đã 
xảy ra giữa các chủ rừng địa phương và các ban quản lý rừng 
phòng hộ, cũng như giữa các hoạt động sản xuất nuôi trồng 
thủy sản và bảo vệ rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh, 
khoảng 5.000 ha diện tích rừng phòng hộ đã được giao cho các 
hộ gia đình với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cách đây 
hai thập kỷ. Tuy nhiên, các khu vực bảo vệ đã được thành lập 
cách đây 50 năm và hiện được tuyên bố là tài sản của nhà nước. 
Chính quyền địa phương áp đặt hạn chế sử dụng đối với người 
dân địa phương cho dù họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Xung đột về quyền sử dụng đất này vẫn chưa được giải 
quyết và cả hoạt động sản xuất kinh tế cũng như bảo tồn đều 

Bảng 3. Tác động của các nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí Bến Tre Trà Vinh Cà Mau

Ngân sách Nhà nước + Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

Ngân sách tỉnh + Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Sinh kế: 

PFES Không có số liệu Không có số liệu + Diện tích rừng: 

+ Nhận thức: 

+ Sinh kế: 

+ Work: ò

Đối tác công-tư Không có số liệu + Diện tích rừng:   Không có số liệu

Các dự án nước ngoài + Diện tích rừng: 

+ Nhận thức: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Nhận thức: 

+ Sinh kế: 

+ Diện tích rừng: 

+ Nhận thức: 

+ Sinh kế:  

Nguồn khác/khu vực tư nhân + Diện tích rừng:  

*Ghi chú: = tăng/tích cực; ò= giảm/tiêu cực; = không có thay đổi
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Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) 
CIFOR thúc đẩy sự phồn vinh của nhân loại, cải thiện bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua tiến hành các 
nghiên cứu sáng tạo, nâng cao năng lực của các bên đối tác, tích cực tham gia đối thoại với các bên liên quan để hỗ trợ 
định hình chính sách và thực tiễn tác động tới rừng và con người. CIFOR là tổ chức nghiên cứu thuộc liên minh CGIAR và 
chủ trì các chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông lâm kết hợp (FTA). Trụ sở chính của CIFOR đặt tại 
Bogor, Indonesia và các văn phòng của CIFOR có mặt tại Nairobi, Kenya; Yaounde, Cameroon; Lima, Peru và Bonn, Germany. 

Chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông lâm kết hợp (FTA) là chương trình phát 
triển nghiên cứu lớn nhất thế giới nhằm nâng cao vai trò của rừng, cây gỗ và nông lâm kết hợp với 
mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo lương thực để ứng phó với biến đổi khí hậu. CIFOR chủ trì 
các nghiên cứu FTA trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Bioversity International, CATIE, CIRAD, 
INBAR, ICRAF và TBI.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ đối tác CGIAR: cigar.org/funders/

không được thực hiện. Làm rõ các quyền và bảo đảm quyền 
sử dụng đất là một thách thức, nhưng là điều cốt yếu để giải 
quyết các xung đột xã hội.

Sự tham gia hạn chế của người dân địa phương trong việc 
thiết kế FIMs. Chỉ một nhóm nhỏ các bên có sức ảnh hưởng 
tới việc thiết kế tất cả các cơ chế khuyến khích tài chính trong 
khi cộng đồng địa phương có rất ít cơ hội để tham gia vào 
việc xây dựng chính sách. Chính điều này đã dẫn tới việc 
người dân không ủng hộ và tham gia các chương trình bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn, dẫn tới hiệu quả thực hiện 
của các chương trình này rất hạn chế. Các cộng đồng địa 
phương sẽ cam kết bảo vệ rừng lâu dài hơn nếu các quyết 
định được xây dựng dựa trên các mối quan tâm của họ hơn 
và quy trình xây dựng và thực thi chính sách có sự tham gia 
nhiều hơn của người dân địa phương.

Tóm lại, để cải thiện tác động của FIMs, các chính sách cần 
phải được thiết kế và thực hiện dựa trên nguyện vọng của 
người dân thông qua quá trình ra quyết định có sự tham gia 
của các bên có liên quan. Giảm sự phức tạp và chi phí giao 
dịch của việc chuyển tiền từ ngân sách trung ương xuống 
các tỉnh cũng sẽ giúp tối đa hóa các tác động tiềm năng của 
FIMs. Sử dụng kinh phí một cách có chiến lược để tạo ra các 
tác động dài hạn cũng sẽ tăng cường hiệu lực và hiệu quả 
của các cơ chế này.
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