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Lời cám ơn

Báo cáo này là sản phẩm hợp tác giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và Tổ chức Nghiên 
cứu Lâm Nghiệp Quốc tế (CIFOR). Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ dự án do CIFOR chủ 
trì với tên gọi “Chương trình Thích ứng Giảm thiểu qua Quản lý Đất ngập nước Bền vững” (SWAMP). 
Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho việc thực 
hiện báo cáo này.

Nghiên cứu này cũng là một hợp phần của Nghiên cứu so sánh toàn cầu về REDD+ mà CIFOR đang 
tiến hành về REDD+ (www.cifor.org/gcs). Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ tài chính  Cơ quan 
Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD) và Chương trình nghiên cứu CGIAR về rừng, cây và nông lâm kết 
hợp (CRP-FTA), đã hỗ trợ nghiên cứu này. 

Chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn tới Chi cục Kiểm lâm của các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình và 
Quảng Ninh. Chúng tôi rất cảm ơn Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của các huyện Hậu 
Lộc, Tiền Hải và Tiên Yên, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Tiên Yên, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái 
Cồn Vành và lãnh đạo của các xã Đa Lộc (tỉnh Thanh Hóa), Đông Long và Nam Phú (tỉnh Thái Bình) và 
Đồng Rui (tỉnh Quảng Ninh).

Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các trưởng thôn và các hộ dân tại các thôn nghiên cứu, 
cụ thể là thôn Đông Tân và Ninh Phú (tỉnh Thanh Hóa), thôn Hưng Long Nam và Thúy Lạc (tỉnh Thái 
Bình), cũng như thôn Thượng và thôn Bốn (tỉnh Quảng Ninh) đã tham gia và hợp tác với chúng tôi 
trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.

Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn tất cả các đại biểu đã tham gia các hội thảo tham vấn và đóng góp ý 
kiến để hoàn thiện báo cáo này.
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Tóm tắt

Rừng ngập mặn đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc cung cấp các sản phẩm (lâm sản, 
nguồn lợi thủy sản) và dịch vụ môi trường 
cho cả môi trường biển và con người. Tuy 
nhiên, tại Việt Nam, các vùng rừng ngập mặn 
đang bị đe dọa bởi sức ép của phát triển kinh 
tế và biến đổi khí hậu. Bảo vệ và phục hồi 
rừng ngập mặn là một trong các nội dung 
chính của các chiến lược lâm nghiệp trong 
vài thập kỷ vừa qua, tuy nhiên các nghiên 
cứu về rừng ngập mặn thường không có đủ 
phân tích sâu và cũng không ghi nhận các 
bài học từ hoạt động thực tiễn trước đây để 
cung cấp cho việc đề xuất chính sách trong 
tương lai. Sử dụng một số nghiên cứu điểm 
tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Thanh 
Hóa, báo cáo này nhằm mục đích giải quyết 
các thiếu hụt nêu trên và phân tích các cơ 
hội và thách thức đối với quản lý và bảo vệ 
rừng ngập mặn tại Việt Nam. Báo cáo cũng 
nhằm đưa ra các bài học về làm thế nào để 
các chính sách hiện hành và trong tương 
lai có thể tối đa hóa các cơ hội và giúp giải 
quyết các tồn tại và thách thức.

Nghiên cứu này kế thừa khung phương pháp 
luận tổng hợp. Trong nghiên cứu này có 240 
người tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm 
tập trung (68 người thuộc nhóm nam giới 
lớn tuổi, 52 người thuộc nhóm nam giới trẻ; 
63 phụ nữ thuộc nhóm lớn tuổi, và 57 phụ 
nữ trẻ). Ngoài ra, điều tra hộ gia đình được 
thực hiện với 604 hộ. Chúng tôi cũng tiến 
hành phỏng vấn 24 người cung cấp thông 
tin từ chính quyền địa phương, các tổ chức 
phi chính phủ (NGO) và các đại diện của 
cộng đồng dân cư. Kết quả nghiên cứu được 
trình bày và xác minh tại hội thảo tham vấn 
cấp tỉnh với 32 đại biểu và hội thảo tham vấn 
quốc gia có sự tham gia của 42 đại biểu.

Cơ hội đối với quản lý và bảo vệ rừng 
ngập mặn 

Nghiên cứu chỉ ra rằng người dân địa phương 
đánh giá cao vai trò của rừng ngập mặn trong 
việc tạo thu nhập, tạo cảnh quan hấp dẫn và 
là lá chắn đối với các tác động của biến đổi khí 
hậu, đặc biệt là lũ lụt và bão. Nhiều cộng đồng 
tỏ ra sẵn sàng đóng góp từ 2 đến 20 USD một 
năm vào một quỹ ủy thác để bảo tồn rừng ngập 
mặn của họ. Có rất nhiều chính sách và dự án 
đã thúc đẩy các hoạt động bảo tồn rừng ngập 
mặn. Điều này giúp cải thiện thực thi pháp luật, 
nâng cao nhận thức của người dân địa phương 
về vai trò và tầm quan trọng trong việc duy trì 
và ngăn chặn chuyển đổi rừng ngập mặn sang 
sử dụng cho các hoạt động phát triển kinh tế 
khác. Các chính sách của nhà nước và các dự 
án phát triển cũng cung cấp xây dựng năng lực 
và cây giống cho các hoạt động tái trồng rừng 
ngập mặn tại các khu vực nghiên cứu. Ngoài 
ra, các chính sách khuyến khích mới như chi trả 
dich vụ môi trường rừng (PFES) đang trở thành 
nguồn tài chính tiềm năng hỗ trợ việc bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn trong tương lai. Các 
hoạt động hợp tác bảo vệ rừng ngập mặn được 
thừa nhận rộng rãi và được khuyến khích ở tất 
cả các khu vực nghiên cứu. Người dân thậm 
chí đã tự tổ chức các hành động ngăn chặn để 
phản đối một số dự án chuyển đổi rừng ngập 
mặn sang các mục tiêu kinh tế khác.

Thách thức đối với quản lý và bảo vệ 
rừng ngập mặn 

Động lực dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng 
ngập mặn tương đối phức tạp và thường đi 
cùng với các chính sách phát triển kinh tế của 
các tỉnh. Cân bằng giữa ưu tiên bảo vệ môi 
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trường và phát triển kinh tế là một thách thức 
lớn. Cần có cam kết chính trị mạnh mẽ hơn từ 
phía nhà nước để giải quyết các nguyên nhân 
gốc rễ dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng 
ngập mặn.

Nhiều chính sách và dự án cũng đưa ra những 
khuyến khích về kinh tế và xã hội cho việc 
bảo vệ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các biện 
pháp này khó có thể thực hiện khi quyền sử 
dụng đất không được đảm bảo, có các hoạt 
động lấn chiếm đất, lợi ích nhóm và chia sẻ lợi 
ích không công bằng. Một vài yếu tố khác về 
khía cạnh thể chế cũng gây trở ngại cho việc 
bảo vệ rừng ngập mặn, đó là: trách nhiệm 
quản lý chồng chéo và không rõ ràng giữa 
các cơ quan quản lý ở cấp trung ương và địa 
phương. Việc tiếp cận thông tin về chính sách 
và dự án của người dân địa phương là tương 
đối khó khăn. Hiện có rất ít thông tin sẵn có 
về tính hiệu quả của các chương trình không 
sử dụng ngân sách liên quan đến bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn.

Các hệ thống giám sát và đánh giá (M&E), 
các biện pháp khuyến khích và hạn chế được 
thiết kế bởi những dự án và chính sách cũng 
có những nhược điểm lớn. Các nhược điểm 
này bao gồm sự tuân thủ và thực thi pháp luật 
chưa hiệu quả, không có cơ chế thưởng phạt 
rõ ràng và thiếu cơ chế cưỡng chế trồng lại 
rừng ngập mặn đối với diện tích bị chặt phá 
bất hợp pháp. Nghiên cứu cũng cho thấy mức 
sẵn lòng chi trả của người dân địa phương 
được quyết định và phụ thuộc vào các yếu tố: 
thực thi pháp luật hiệu quả; quản lý tài chính 
minh bạch và có trách nhiệm giải trình; chia 
sẻ lợi ích công bằng; phân bổ công bằng về 
quyền lợi và trách nhiệm; có sự đồng tài trợ 
từ nhà nước hoặc dự án; mức thu nhập của 
người dân hàng năm; và mức độ phụ thuộc về 
sinh kế của người dân đối với rừng ngập mặn.

Các chính sách và các dự án tập trung nhiều vào 
việc cung cấp các hỗ trợ và khuyến khích trồng 
mới rừng ngập mặn hơn là việc duy trì và bảo 
tồn các diện tích rừng ngập mặn hiện có. Các 
khuyến khích được thiết kế để bù đắp chi phí 
nhân công địa phương cho trồng lại rừng ngập 
mặn hoặc các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng 
thay vì hướng đến giải quyết triệt để các nguyên 
nhân gây mất rừng và suy thoái rừng. Sự tham 
gia và gắn kết người dân địa phương trong các 
chương trình và dự án bảo tồn rừng ngập mặn 
cũng hạn chế vì quyền sử dụng đất chưa được 
đảm bảo hoặc không rõ ràng và hầu hết rừng 
ngập mặn đang được quản lý bởi các tổ chức 
nhà nước (ủy ban nhân dân xã).

Các khuyến nghị

Bảo vệ rừng ngập mặn hiệu quả đòi hỏi có sự 
thay đổi chính sách về quy hoạch sử dụng đất 
nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của mất 
rừng và suy thoái rừng. Các nguyên nhân này 
hầu hết xuất phát từ các chương trình phát triển 
kinh tế của quốc gia và tỉnh, ví dụ như mở rộng 
diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển cơ sở hạ 
tầng, du lịch, vv. Phối hợp liên ngành cần được 
tăng cường để nâng cao hiệu quả thực thi pháp 
luật. Ngoài các hỗ trợ và khuyến khích người dân 
và cộng đồng tham gia phục hồi rừng ngập mặn, 
cần có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích 
phù hợp để quản lý bền vững diện tích rừng 
ngập mặn hiện có. Tăng cường sự tham gia của 
người dân và cộng đồng địa phương trong bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn đặt ra yêu cầu về 
cách tiếp cận nhạy cảm về giới và đảm bảo các 
điều kiện cần thiết để thực hiện, ví dụ như các 
chính sách được thực thi tốt, chia sẻ lợi ích minh 
bạch và có trách nhiệm giải trình, việc ra quyết 
định có cân nhắc đầy đủ sự tham gia của các bên 
liên quan và áp dụng phương thức chi trả bằng 
cả hiện vật và tiền mặt.



1 Giới thiệu

Diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam đã suy 
giảm đáng kể trong giai đoạn 1943-2000, 
từ 450.000 ha tại năm 1943 xuống khoảng 
155.290 ha vào năm 2000 (Sâm và các cộng 
sự 2005). Các nguyên nhân dẫn đến mất rừng 
ngập mặn trong giai đoạn này bao gồm chuyển 
đổi rừng ngập mặn sang sản xuất nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản, mất rừng do bom đạn 
chiến tranh, và do đô thị hóa (Sâm và các cộng 
sự 2005). Mất rừng ngập mặn dẫn đến suy giảm 
đa dạng sinh học, mất sinh cảnh và các bãi đẻ 
cho nhiều loài cá và thủy sản, phá hủy chu trình 
dinh dưỡng trong các vùng rừng ngập mặn, 
và đặc biệt là làm suy giảm các dịch vụ hệ sinh 
thái (Sâm và các cộng sự 2005). Hơn 20 năm 
qua, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế, 
Chính phủ Việt Nam đã đầu tư đáng kể nguồn 
lực vào hàng loạt các sáng kiến và chương trình 
để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn. Điều 
này đã giúp diện tích rừng ngập mặn đã tăng 
từ 155.290 ha lên 164.701 ha trong giai đoạn 
từ 2000 đến 2017 (MARD 2018). Như vậy, trong 
giai đoạn này, diện tích rừng ngập mặn đã tăng 
trung bình hàng năm khoảng 554 ha.

Cũng như các hệ sinh thái khác, rừng ngập mặn 
cung cấp nhiều sản phẩm sử dụng trực tiếp 
cho sinh kế của người dân địa phương như cây 
thuốc, gỗ, củi và thủy hải sản. Chúng còn cung 
cấp các dịch vụ hệ sinh thái đảm bảo xã hội 
phồn vinh, ví dụ như kiểm soát xói lở bờ biển, 
điều tiết nước, ổn định đất và hấp thụ các bon. 
Một vài nghiên cứu đã xác định tổng giá trị kinh 
tế mà rừng ngập mặn tại Việt Nam mang lại là 
từ 1.000 đến 4.200 USD/ha/năm (Sâm và các 
cộng sự 2005; Phuong và các cộng sự 2012). Giá 
trị các dịch vụ hệ sinh thái chiếm đến 80% tổng 
giá trị kinh tế của rừng ngập mặn (Phương và 
các cộng sự 2012). Từ năm 2011, Việt Nam đã 
thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (PFES), trong đó bao gồm các dịch vụ môi 
trường do rừng ngập mặn mang lại. Tuy nhiên, 

chính sách này hiện vẫn chưa được thực hiện 
đối với rừng ngập mặn do thiếu hướng dẫn chi 
tiết về người cung cấp và sử dụng dịch vụ môi 
trường, cũng như thiếu cơ chế thực hiện việc 
chi trả (Pham và các cộng sự 2012). Chi trả dịch 
vụ môi trường rừng vùng rừng ngập mặn đang 
được thực hiện thí điểm tại tỉnh Cà Mau (UBND 
tỉnh Cà Mau 2014).

Việt Nam được đánh giá là một trong những 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi 
khí hậu. Với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, 
vùng ven biển là nơi đối mặt trực diện với các 
tác động của biến đổi khí hậu (IMHEN và UNDP 
2015). Tuy diện tích chỉ chiếm 1,5% tổng diện 
tích rừng của Việt Nam (14,4 triệu héc-ta), rừng 
ngập mặn đóng một vai trò quan trọng trong 
giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Chính 
phủ nhấn mạnh vai trò quan trọng của rừng 
ngập mặn thông qua các chính sách, ví dụ như 
Nghị định 119/2016/NĐ-CP, với cam kết bảo 
tồn và phát triển rừng ngập mặn theo hướng 
bền vững, đặc biệt tại các vùng ven biển. Quản 
lý và phục hồi rừng ngập mặn cũng được coi là 
một giải pháp quan trọng nêu tại Đóng góp dự 
kiến do quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam.

Quản lý rừng ngập mặn đối mặt với hàng loạt 
thách thức như sự phân công trách nhiệm 
không rõ ràng giữa các cơ quan quản lý ở các 
cấp, mâu thuẫn trong quy hoạch sử dụng đất, 
gia tăng nhu cầu sử dụng đất của các ngành 
khác (nuôi trồng thủy sản, đô thị hóa, phát 
triển cơ sở hạ tầng), thiếu sự gắn kết của các 
cộng đồng địa phương và các nỗ lực xóa đói 
giảm nghèo (Hawkins và các cộng sự 2010). 
Đặc điểm của rừng ngập mặn có nhiều khác 
biệt giữa các vùng và địa phương khác nhau, 
điều này dẫn đến những khó khăn trong việc 
đưa ra những chính sách đồng bộ ở cấp quốc 
gia. Tương tự, trong khi có nhiều nghiên cứu 
tập trung vào các vùng rừng ngập mặn lớn 
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ở Đồng bằng Sông Cửu Long, thì hầu như 
không có các số liệu và phân tích để nghiên 
cứu về tính hiệu quả của quản lý rừng ngập 
mặn ở phía Bắc.

Báo cáo này nhằm mục đích giải quyết các 
thiếu hụt thông tin này và đưa ra phân tích sâu 
về cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng 
ngập mặn ở Việt Nam. Báo cáo được xây dựng 

dựa trên các nghiên cứu điểm ở ba tỉnh 
phía Bắc là Thanh Hóa, Thái Bình và Quảng 
Ninh. Mục tiêu của báo cáo là nhằm làm 
rõ hai câu hỏi nghiên cứu:
1. Đâu là cơ hội và thách thức đối với 

quản lý rừng ngập mặn tại Việt Nam?
2. Bằng cách nào các chính sách có thể 

điều chỉnh để giải quyết các vấn đề 
tồn tại?



2.1 Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại ba tỉnh phía Bắc 
của Việt Nam: Thanh Hóa, Thái Bình và Quảng 
Ninh (Hình 1; Bảng 1). Các địa điểm nghiên cứu 
này được lựa chọn do tính đại diện của chúng 
liên quan đến các điều kiện khác nhau về quản 
lý rừng ngập mặn tại Việt Nam. Các tiêu chí lựa 
chọn địa điểm nghiên cứu bao gồm diện tích 
rừng ngập mặn, phương thức quản lý rừng 
ngập mặn hiện tại, quyền sử dụng đất và rừng, 
kinh nghiệm quản lý rừng ngập mặn trước đây 
và khả năng tiếp cận vào rừng ngập mặn.

Tỉnh Thanh Hóa nằm ở vùng ven biển miền 
Trung, có tổng dân số 3.712.600 người thuộc 
bảy nhóm dân tộc: Kinh, Mường, Thái, H’Mông, 
Dao, Thổ, Khơ Mú, và dân tộc Kinh chiếm đa 
số (Sở NN&PTNT Thanh Hóa 2017). Nguồn thu 
nhập chủ yếu trong vùng là từ hoạt động nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Rừng ngập mặn 
chủ yếu là rừng trồng được thực hiện trong 
khuôn khổ các dự án trong nước và quốc tế. 
Tổng diện tích rừng ngập mặn là khoảng 827 
ha trồng trên các bãi bồi ở vùng cửa sông và 
ven biển. Các loài cây ngập mặn chủ yếu là Bần 
chua (Sonneratia caseolaris), Trang (Kandenia 
obovata), Đước vòi (Rhizophora stylosa) và Mắm 
(Avicennia) (Sở NN&PTNT Thanh Hóa 2017). 

Trước năm 2000, rừng ngập mặn phân bố rải 
rác ở các bãi bồi và cửa sông. Trong thời gian 
từ 1998 đến 2010, Chương trình năm triệu 
héc-ta rừng (5MHRP) đã hỗ trợ trồng mới rừng 
ngập mặn và bảo vệ các diện tích rừng ngập 
mặn hiện có. Trong thời gian này, các nhà tài 
trợ quốc tế như CARE và Chữ thập đỏ Nhật 
Bản cũng đầu tư vào bảo vệ và phục hồi rừng 
ngập mặn. Từ năm 2008 đến 2012, diện tích 
rừng ngập mặn giảm từ 2.319 ha xuống còn 
1.174 ha. Rừng ngập mặn ở Thanh Hóa không 

được giao cho các xã hay thôn mà được quản 
lý bởi Ban Quản lý Dự án (PMU) thuộc Phòng 
NN&PTNT các huyện. Hàng năm PMU ký hợp 
đồng bảo vệ rừng ngập mặn với các xã hoặc 
các tổ chức khác. Tỉnh cũng có các kế hoạch 
phục hồi rừng ngập mặn và bảo vệ hiệu quả 
các diện tích rừng ngập mặn hiện có.

Tỉnh Thái Bình nằm ở vùng ven biển vùng 
đồng bằng Bắc bộ. Tỉnh có bờ biển dài 54 km, 
bao gồm năm cửa sông nơi có phân bố rừng 
ngập mặn. Tổng dân số của tỉnh Thái Bình là 
1.781.842 người gồm hầu hết là người Kinh. 
Điểm nghiên cứu tại huyện Tiền Hải, là huyện 
có 208.092 người, chiếm 11,7% dân số của toàn 
tỉnh. Diện tích rừng ngập mặn ở đây không 
được giao cho các tổ chức hay các xã, thay vào 
đó, Sở NN&PTNT đại diện cho UBND tỉnh chịu 
trách nhiệm giám sát toàn bộ diện tích rừng 
ngập mặn trong tỉnh. Tuy nhiên, các xã có trách 
nhiệm bảo vệ diện tích rừng ngập mặn trong 
địa bàn của xã. Hàng năm, Sở NN&PTNT ký hợp 
đồng khoán bảo vệ rừng ngập mặn với các xã 
có rừng bằng nguồn kinh phí từ ngân sách. 
Các xã cũng tổ chức các chương trình phục hồi 
rừng ngập mặn theo sự phân công của các cấp 
chính quyền cao hơn hoặc bằng nguồn vốn tài 
trợ. Tỉnh có kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng 
ngập mặn đến năm 2020, trong đó có nội dung 
giao quyền quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn 
cho các xã.

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh ven biển vùng 
Đông Bắc với tổng dân số là 1.144.988 người. 
Toàn tỉnh có 22 dân tộc, trong đó 86,6% là 
người Kinh, tiếp đến là Dao (5,5%), Tày (2,98%), 
Sán Dìu (1,58%), Sán Chay (1,2%) và người 
Hoa (0,46%). Nhìn chung, vùng nông thôn 
còn nghèo. Sinh kế của người dân chủ yếu 
phụ thuộc vào nông nghiệp và lâm nghiệp 
(GSO 2015). 

2 Các địa điểm và phương pháp nghiên 
cứu 
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Dựa trên các tài liệu liên quan, cùng với sự hỗ 
trợ của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp 
xã, huyện, tỉnh nhóm nghiên cứu đã xác định 
được huyện, xã và thôn đại diện để nghiên 
cứu sâu về bối cảnh kinh tế-xã hội cũng như 
hiện trạng khác nhau của việc quản lý rừng 
ngập mặn.

Như vậy, nghiên cứu thực hiện tại 6 thôn, 4 
xã thuộc 3 huyện trên địa bàn 3 tỉnh (Bảng 1, 
Hình 1). 

Sáu thôn nghiên cứu có bối cảnh kinh tế-xã 
hội khác nhau. Dưới đây tóm tắt các đặc điểm 
kinh tế - xã hội của 6 thôn nghiên cứu.

Thôn Đông Tân thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thôn có tổng diện tích 
211,7 ha, 230 hộ với tổng dân số 1.020 người. 
Hầu hết người dân là người Kinh (Thôn Đông 
Tân 2017). Người dân địa phương chủ yếu sản 
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tuy 
nhiên có một số người lên các thành phố lao 

động để kiếm sống. Xã Đa Lộc bao gồm cả 
thôn Đông Tân có tổng diện tích rừng ngập 
mặn là 317 ha. Rừng ngập mặn chủ yếu là 
rừng trồng được hình thanh từ các chương 
trình trong nước và quốc tế về phục hồi rừng 
ngập mặn và cải thiện sinh kế cho người dân 
địa phương. Hiện nay, rừng ngập mặn chưa 
chính thức giao cho xã và thôn quản lý. Tuy 
nhiên, xã vẫn giám sát các hoạt động liên quan 
đến quản lý và phát triển rừng ngập mặn.

Thôn Ninh Phú thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nằm gần thôn Đông 
Tân, tổng diện tích tự nhiên của Ninh Phú là 
102,6 ha. Thôn có 332 hộ với tổng dân số 1.426 
người và chủ yếu là người kinh (Thôn Ninh Phú 
2017). Cũng như các thôn ven biển khác của 
xã, sinh kế của người dân phụ thuộc chủ yếu 
vào nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Rừng 
ngập mặn được trồng ở các bãi bồi của thôn 
là kết quả của các dự án và chương trình trong 
nước và quốc tế. UBND xã chịu trách nhiệm 

Bảng 1. Thông tin chung về các điểm nghiên cứu 
TT Điểm nghiên cứu Tổng diện tích 

(ha)
Tổng dân số 

(người)
Tổng số hộ (hộ) Tổng diện tích 

RNM (ha)

1 Tỉnh Thanh Hóa 1.112.948 3.400.595 893.549 968

1.1 Huyện Hậu Lộc 14.150 165.742 NA 412

1.2 Xã Đa Lộc 1.207 8.240 1.984 317

a. Thôn Đông Tân 218 1.020 230 220

b. Thôn Ninh Phú 103 1.426 332 70

2 Tỉnh Thái Bình 154.650 1.781.842 547.727 3.209

2.1 Huyện Tiền Hải 22.590 208.092 NA 3.621

2.2 Xã Đông Long 783 5.669 1.588 673

a. Thôn Hưng Long Nam 250 2.023 634 170

2.3 Xã Nam Phú 985 5.293 1.580 226

a. Thôn Thúy Lạc 82 1.326 361 150

3 Tỉnh Quảng Ninh 610.235 1.144.988 316.732 19.426

3.1 Huyện Tiên Yên 64.789 44.352 NA 3.767

3.2 Xã Đồng Rui 4.929 2.974 812 1.608

a. Thôn Thượng 1.036 741 190 600

b. Thôn Bốn 2.016 690 160 677

Nguồn: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương 2010; UBND xã Đồng Rui 2017; UBND xã Nam Phú 2017; UBND xã 
Đa Lộc 2018; UBND xã Đông Long 2018; VNFOREST 2018 (http://maps.vnforest.gov.vn).

http://maps.vnforest.gov.vn
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theo dõi việc bảo vệ rừng ngập mặn trong địa 
bàn của xã, bao gồm cả thôn Ninh Phú. 

Thôn Hưng Long Nam thuộc xã Đông Long, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thôn có tổng 
diện tích tự nhiên là 250 ha, 634 hộ và 2.023 
khẩu (Thôn Hưng Long Nam 2017). Tổng diện 
tích rừng ngập mặn của xã là 673 ha, bao gồm 
diện tích rừng ngập mặn phân bố ở thôn Hưng 
Long Nam. Tất cả đều là rừng ngập mặn trồng. 
Rừng ngập mặn chưa được giao cho xã và thôn, 
nhưng thôn có trách nhiệm giám sát các hoạt 
động liên quan, trong đó có công tác bảo vệ 
rừng. Sinh kế chính của người dân là sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Thôn Thúy Lạc thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình. Tổng diện tích tự nhiên của 
Thủy Lạc là 81,4 ha. Thôn có 361 hộ với tổng 
dân số là 1.326 người. Rừng ngập mặn chưa 
giao cho xã và thôn quản lý, tuy nhiên xã có 
trách nhiệm tổ chức bảo vệ và chăm sóc rừng 
ngập mặn. Từ năm 1980, nhiều diện tích rừng 
ngập mặn và bãi bồi đã bị chuyển đổi thành 
các đầm nuôi tôm và cá để phát triển kinh tế. 
Kết quả là diện tích rừng ngập mặn bị chuyển 
đổi và suy giảm đáng kể.

Thôn Thượng thuộc xã Đồng Rui, huyện Tiên 
Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thôn Thượng có tổng 
diện tích là 1.036 ha. Thôn có 741 người với 190 
hộ. Người dân chủ yếu là người di cư đến từ Hải 

Phòng từ năm 1980. Sinh kế địa phương chủ 
yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản (UBDN xã Đồng Rui 2017). Cũng như 
các thôn ven biển khác của xã, rừng ngập mặn 
chưa được giao cho thôn và hiện đang được 
UBND xã quản lý và bảo vệ. Tổng diện tích rừng 
ngập mặn của xã là khoảng 3.000 ha. Các loài 
cây ngập mặn bao gồm Bần chua (Sonneratia 
caseolaris), Trang (Kandelia obovata), Vẹt dù 
(Bruguiera gymnorrhiza), Mắm biển (Avicennia 
marina) và Sú (Aegiceras corniculatum). Trước 
đây, nhiều diện tích lớn rừng ngập mặn và bãi 
bồi bị chuyển đổi thành các đầm nuôi tôm và 
thủy sản. Hiện nay một số đầm nuôi tôm và 
thủy sản này lại được chuyển đổi sang trồng 
rừng ngập mặn.

Thôn Bốn cũng thuộc xã Đồng Rui. Tổng diện 
tích tự nhiên là 2.016 ha và tổng dân số là 
690 người thuộc 190 hộ. Dân tộc Dao và Kinh 
chiếm lần lượt là 56% và 41% tổng dân số; còn 
lại 3% là dân tộc Mường. Theo khảo sát thực 
địa, người dân là người di cư đến từ các huyện 
khác trong tỉnh. Sinh kế của người dân chủ 
yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản. Mức sống và mặt bằng giáo dục nhìn 
chung thấp. Cũng như Thôn Thượng, nhiều 
diện tích lớn rừng ngập mặn và bãi bồi đã bị 
chuyển đổi thành các đầm nuôi tôm và cá. Tuy 
nhiên, sau một thời gian nuôi trồng, nhiều diện 
tích đầm bỏ hoang và diện tích này đang được 
đưa vào diện tích để phục hồi rừng ngập mặn.

Hình 1. Bản đồ vị trí vùng nghiên cứu 
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2.2 Phương pháp 

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác 
nhau. Nhóm nghiên cứu bao gồm 6 thành 
viên (ba từ CIFOR và ba từ VAFS) với kiến thức 
chuyên môn khác nhau. Nhóm cũng có sự cân 
bằng về giới để đảm bảo những người được 
phỏng vấn cả nam và nữ cảm thấy thoải mái.

Nghiên cứu tài liệu được thực hiện để có các 
thông tin về diện tích và phân bố rừng ngập 
mặn, diễn biến diện tích rừng ngập mặn, đa 
dạng sinh học và các cơ chế quản lý rừng ngập 
mặn; môi trường chính sách và pháp lý cho 
quản lý và phát triển rừng ngập mặn ở các cấp 
xã, huyện, tỉnh và trung ương; và các chương 
trình phục hồi rừng ngập mặn đã và đang 
triển khai. Các tài liệu nghiên cứu và rà soát 
bao gồm:
• Các bài báo và báo cáo về rừng ngập mặn, 

phục hồi và quản lý rừng ngập mặn;
• Số liệu thống kê về rừng ngập mặn, các báo 

cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn và của các Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn các tỉnh;

• Các chính sách của trung ương và của các 
tỉnh (ví dụ, các chiến lược, các nghị định, 
thông tư, quyết định v.v…);

• Các thông tin và báo cáo của các nhà tài trợ 
và các tổ chức xã hội dân sự (CSO).

Phỏng vấn những người cung cấp thông tin 
chính. Nghiên cứu thực hiện 24 cuộc phỏng 
vấn với những người cung cấp thông tin chính 
ở cấp thôn, xã, huyện và tỉnh tại ba tỉnh nghiên 
cứu (Bảng 2). Đối tượng phỏng vấn đại diện 
cho các cơ quan quản lý (cấp tỉnh, huyện, 

xã) và các tổ chức chính trị xã hội (các hội, 
nhóm) có tham gia trực tiếp vào quản lý rừng 
ngập mặn.

 Các cuộc phỏng vấn này nhằm mục đích tìm 
hiểu nhận thức của các bên liên quan về các 
khía cạnh khác nhau về quản lý rừng ngập 
mặn và bao gồm một số chủ đề sau:
• Thay đổi về tổ chức và thể chế (chủ rừng 

ngập mặn, người sử dụng rừng ngập mặn, 
mục đích sử dụng, phân bố không gian 
trong sử dụng rừng ngập mặn và thay đổi 
về sử dụng rừng ngập mặn theo thời gian);

• Thay đổi về quyền sử dụng và tiếp cận, 
các thể chế liên quan (quyền của người sử 
dụng, bao gồm cả các vấn đề giới và các 
quy định về sử dụng rừng ngập mặn);

• Các mâu thuẫn liên quan đến rừng 
ngập mặn;

• Các hỗ trợ từ bên ngoài cho rừng ngập 
mặn tại các thôn;

• Luật tục hoặc các quy định địa phương;
• Các khuyến khích tài chính và các ưu đãi 

cho quản lý rừng ngập mặn; sự sẵn sàng 
chi trả và sẵn sàng bảo vệ rừng ngập mặn, 
và khả năng thực hiện chi trả dịch vụ môi 
trường (PES) cho rừng ngập mặn;

• Các tồn tại, các thiếu hụt và thách thức đối 
với quản lý và chính sách liên quan đến 
rừng ngập mặn.

Phỏng vấn nhóm tập trung (FGD). Tổng số 
có 24 FGD với sự tham gia của 240 người đã 
được thực hiện tại ba tỉnh (Bảng 3). Tại mỗi 
thôn, bốn FGD được thực hiện bao gồm:
• Một FGD với phụ nữ trong độ tuổi 18–30 

(phụ nữ trẻ);

Bảng 2. Số lượng phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính tại vùng nghiên cứu
TT Người được phỏng vấn Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh Tổng

1 Cơ quan Nhà nước 

1.1 Cấp tỉnh 1 1 1 3

1.2 Cấp huyện 1 1 1 3

1.3 Cấp xã 1 2 1 4

2 Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Tổ 
chức Xã hội dân sự

2 6 1 9

3 Trưởng thôn 2 1 2 5

Tổng số 7 11 6 24
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• Một FGD với phụ nữ độ tuổi ngoài 30 
(phụ nữ lớn tuổi);

• Một FGD với nam giới trong độ tuổi 
18–30 (nam giới trẻ);

• Một FGD với nam giới độ tuổi ngoài 30 
(nam giới lớn tuổi).

Những người tham gia thảo luận cũng được 
chọn để đại diện cho đặc trưng nhân khẩu 
học của thôn, bao gồm sự đa dạng về dân 
tộc, ngành nghề và mức sống của hộ gia 
đình, và kinh nghiệm đối với rừng ngập 
mặn. Mỗi FGD được thực hiện trong khoảng 
2 giờ và có chủ đề thảo luận tương tự như 
phỏng vấn với những người cung cấp 
tin chính.

Phỏng vấn hộ gia đình. Tổng số có 604 hộ 
gia đình đã được phỏng vấn sâu (Bảng 3). 
Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên từ danh 
sách hộ do trưởng thôn cung cấp được sử 
dụng để lựa chọn các hộ gia đình tham gia 
phỏng vấn. Thông tin phỏng vấn bao gồm 
các nhóm thông tin: thông tin chung về hộ 
gia đình; sử dụng rừng ngập mặn; cấu trúc 

quản trị địa phương (các đặc trưng, vai trò và sự 
đồng tình); nhận thức của địa phương về hiện 
trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn; tiềm năng 
tham gia trong các chương trình bảo tồn ví 
dụ như PES; và các mối quan tâm liên quan về 
quản lý rừng ngập mặn ở địa phương.

Các thôn Đông Tân tại Thanh Hóa, thôn Thượng 
và thôn Bốn tại, Quảng Ninh được thành lập 
theo chính sách di dân thành lập vùng kinh tế 
mới được khởi đầu vào cuối những năm 1970 
và đầu những năm 1980. Do vậy, hầu hết người 
dân là những người di cư từ nơi khác đến. 

Trình độ học vấn của các chủ hộ tại sáu thôn 
nghiên cứu nói chung khá hạn chế. Số lượng 
các chủ hộ đã học xong lớp 12 hoặc cao hơn là 
rất ít (chưa đến 20%). Tại thôn Bốn, dân cư chủ 
yếu là người Dao, khoảng 20% số chủ hộ không 
biết đọc viết, và khoảng 28% chưa học xong 
tiểu học. Nhìn chung, số người trả lời phỏng 
vấn là phụ nữ là tương đối nhỏ trong tổng số 
người phỏng vấn (chiếm 1%). Hầu hết những 
người tham gia các cuộc phỏng vấn là những 
người lớn tuổi (Bảng 4 và bảng 5).

Bảng 3. Số lượng mẫu của FGD và phỏng vấn hộ gia đình tại các điểm nghiên cứu
# Tỉnh Thôn nghiên 

cứu
Số lượng 

FGD
Cơ chế quản lý 

RNM
Diện tích 

RNM quản lý 
(ha)

Số người 
tham gia 

FGD

Số hộ gia 
đình được 
phỏng vấn

1 Thanh 
Hóa

Đông Tân 4 Sở hữu nhà nước 220 38 100

Ninh Phú 4 Sở hữu nhà nước 70 42 100

2 Thái 
Bình

Hưng Long 
Nam

4 Sở hữu nhà nước 170 41 101

Thúy Lạc 4 Sở hữu nhà nước 150 39 101

3 Quảng 
Ninh

Thượng 4 Sở hữu nhà nước 600 39 103

Bốn 4 Sở hữu nhà nước 677 41 99

 Tổng số 6 24 240 604
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Bảng 5. Đặc điểm của các hộ gia đình ở vùng nghiên cứu 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Tình trạng cư trú của chủ hộ (%)

Địa phương 33 80 86 83 42 12

Di cư 67 20 14 17 58 88

Trình độ học vấn cao nhất của chủ hộ (%)

Không đi học 3 6 2 1 5 20

Chưa xong tiểu học 14 22 8 6 19 28

Tiểu học 9 10 7 7 10 9

Chưa xong trung học cơ sở 20 19 12 10 22 17

Trung học cơ sở 32 27 50 55 31 17

Chưa xong trung học phổ 
thông

10 4 7 3 1 2

Trung học phổ thông 10 10 9 10 5 4

Đại học/chuyên nghiệp 2 2 5 8 7 2

Bảng 4. Đặc điểm của các hộ gia đình được phỏng vấn tại các điểm nghiên cứu 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phu Hưng Long Nam Thuy Lac Thuong Bon

Số lượng phỏng vấn (HH) 100 100 101 101 103 99

Người trả lời – phụ nữ (%) 73 80 46 69 81 57

Chủ hộ – phụ nữ (%) 22 18 11 14 24 9

Độ tuổi người trả lời (%)

dưới 30 6 7 2 8 15 12

31 đến 60 59 60 61 73 66 77

trên 60 35 33 37 19 19 11

Độ tuổi chủ hộ (%)

dưới 30 3 0 1 1 7 8

31 đến 60 61 66 59 77 70 80



3.1 Diện tích và phân bố rừng ngập 
mặn trên phạm vi toàn quốc

Rừng ngập mặn chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng 
diện tích rừng của cả nước (14,4 triệu ha). 
Tuy nhiên, chúng đóng vai trò rất quan trọng 
trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ bờ 
biển, và đặc biệt trong giảm nhẹ các tác động 
và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xét về tính đa 
dạng hệ thực vật, rừng ngập mặn Việt Nam có 
36 loài cây ngập mặn thực thụ thuộc 20 chi và 
14 họ, và 77 loài thực vật tham gia (Sâm và các 
cộng sự 2005). Diện tích rừng ngập mặn ở Việt 
Nam đã giảm đáng kể, từ 408.500 ha năm 1943 
xuống còn 155.290 ha vào năm 2000 (Sâm và 
các cộng sự 2005). Suy giảm rừng ngập mặn 
là kết quả của nhiều nguyên nhân, trong đó 
có cả hậu quả của việc sử dụng chất diệt cỏ 
(chất độc da cam) trong thời gian chiến tranh; 
chuyển đổi rừng ngập mặn sang canh tác 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; lấn biển; 
và đô thị hóa (Sâm và các cộng sự 2005). Mặc 
dù các tác động trên vẫn còn, nhưng đã có 
nhiều nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn. Trong 
giai đoạn 2000-2017, diện tích rừng ngập mặn 
đã tăng thêm 164.701 ha (Bộ NN&PTNT 2018).

Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi có diện tích 
rừng ngập mặn lớn nhất, chiếm 78% diện tích 
rừng ngập mặn toàn quốc, tiếp đến là vùng 
ven biển Đông Bắc (13%) và Đồng bằng sông 
Hồng (6%). Diện tích rừng ngập mặn ở vùng 
ven biển miền Trung (vùng Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ) chiếm khoảng 1,5% tổng diện 
tích rừng ngập mặn của cả nước (Bộ NN&PTNT 
2018). Trong số 63 tỉnh thành trên toàn quốc, 
có 28 tỉnh thành có rừng ngập mặn phân bố. 
Theo số liệu năm 2017, 9 tỉnh có diện tích rừng 
ngập mặn lớn nhất là Cà Mau, thành phố Hồ 
Chí Minh, Quảng Ninh, Trà Vinh, Đồng Nai, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Thái Bình. Rừng 
ngập mặn của các tỉnh này chiếm đến 93% 

tổng diện tích rừng ngập mặn toàn quốc (xem 
Bảng 6; Bộ NN&PTNT 2018).

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (2004) và Luật 
Lâm nghiệp (2017) quy định phân loại rừng 
thành ba loại chính theo mục đích quản lý 
là: rừng đặc dụng (vườn quốc gia và khu bảo 
tồn thiên nhiên), rừng phòng hộ (phòng hộ 
đầu nguồn, phòng hộ ven biển và bảo vệ môi 
trường) và rừng sản xuất. Rừng đặc dụng được 
thành lập để bảo tồn nguồn gen và đa dạng 
sinh học; rừng phòng hộ nhằm mục đích bảo 
vệ các vùng đầu nguồn và vùng ven biển; và 
rừng sản xuất để cung cấp gỗ và lâm sản. Nhà 
nước quản lý rừng đặc biệt và rừng phòng 
hộ. Tuy nhiên, rừng sản xuất được giao cho 
nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả các tổ 
chức tư nhân và hộ gia đình. Trong tổng diện 
tích rừng ngập mặn, rừng ngập mặn phòng 
hộ chiếm diện tích lớn nhất: 106.414 ha tức 
là 73% tổng diện tích rừng ngập mặn của cả 
nước; tiếp đến là rừng ngập mặn sản xuất 
(chiếm khoảng 13%) và rừng ngập mặn đặc 
dụng (chiếm 9%). Rừng đặc dụng và phòng 
hộ thường là sở hữu nhà nước và được quản 
lý thông qua các ban quản lý rừng hoặc UBND 
các xã. Rừng sản xuất, có thể kết hợp nuôi 
trồng thủy sản và có thể được giao và quản 
lý bởi các tổ chức tư nhân, cá nhân và hộ gia 
đình (VNA 2004, 2017).

Các chi cây ngập mặn ưu thế gồm chi Đước 
(Rhizophora), chi Trang (Kandelia) và chi Mắm 
(Avicennia). Các loài thuộc chi Đước phân bố tự 
nhiên rộng khắp ở vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long, nhưng chỉ phân bố rải rác ở các vùng 
sinh thái khác của Việt Nam. Các loài thuộc chi 
Trang phân bố tương đối phổ biến ở miền Bắc 
Việt Nam, nhất là ở vùng Đông Bắc và Đồng 
bằng sông Hồng. Các loài thuộc chi Mắm gồm 
bốn loài và có phân bố tự nhiên ở hầu hết các 
vùng ven biển Việt Nam (Hong 1993).

3 Phân bố và các chính sách về rừng ngập 
mặn cấp quốc gia và cấp tỉnh 
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Sinh khối trên mặt đất (AGB) của rừng ngập 
mặn có sự khác biệt rất lớn giữa các vùng 
và phụ thuộc vào loài cây. AGB biến động từ 
1,4 đến 203 tấn/ha. AGB trung bình cao nhất 
được ghi nhận ở rừng Bần chua (Sonneratia 
caseolaris) là 203,5 tấn/ha. AGB cao hơn 

Bảng 6. Diện tích rừng ngập mặn theo tỉnh (số liệu năm 2017)
TT Tỉnh Vùng sinh thái Diện tích

năm 2017 (ha)
Tỷ lệ so với tổng diện 

tích RNM (%)

1 Cà Mau Tây Nam Bộ 65.469 39,75

2 TP Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ 32.442 19,70

3 Quảng Ninh Đông Bắc 19.426 11,79

4 Trà Vinh Tây Nam Bộ 8.043 4,88

5 Đồng Nai Đông Nam Bộ 6.881 4,18

6 Sóc Trăng Tây Nam Bộ 5.494 3,34

7 Kiên Giang Tây Nam Bộ 4.782 2,90

8 Bạc Liêu Tây Nam Bộ 4.435 2,69

9 Bến Tre Tây Nam Bộ 3.581 2,17

10 Thái Bình Đồng bằng sông Hồng 3.209 1,95

11 Hải Phòng Đồng bằng sông Hồng 2.601 1,58

12 Nam Định Đồng bằng sông Hồng 2.568 1,56

13 Bà Rịa - Vũng Tàu Đông Nam Bộ 2.054 1,25

14 Thanh Hóa Bắc Trung Bộ 968 0,59

15 Tiền Giang Tây Nam Bộ 808 0,49

16 Hà Tĩnh Bắc Trung Bộ 661 0,40

17 Ninh Bình Đồng bằng sông Hồng 512 0,31

18 Nghệ An Bắc Trung Bộ 341 0,21

19 Bình Định Nam Trung Bộ 92 0,06

20 Long An Tây Nam Bộ 90 0,05

21 Khánh Hòa Nam Trung Bộ 60 0,04

22 Thừa Thiên Huế Bắc Trung Bộ 47 0,03

23 Quảng Nam Nam Trung Bộ 46 0,03

24 Quảng Trị Bắc Trung Bộ 36 0,02

25 Phú Yên Nam Trung Bộ 22 0,01

26 Quảng Bình Bắc Trung Bộ 17 0,01

27 Bình Thuận Nam Trung Bộ 13 0,01

28 Quảng Ngãi Nam Trung Bộ 3 0,00

 Tổng diện tích RNM 164.701 100,00

100 tấn/ha được ghi nhận ở rừng Đước đôi 
(Rhizophora apiculata) với 198 tấn/ha, tiếp đến 
là rừng Mắm trắng (Avicennia alba) với 143,7 
tấn/ha và Mắm đen (Avicennia officinalis) với 
109,8 tấn/ha. Một số rừng ngập mặn có AGB 
dưới 100 tấn/ha, gồm rừng Dà quánh (Ceriops 
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decandra) khoảng 70,5 tấn/ha, rừng Cóc trắng 
(Lumnitzera racemose) khoảng 40,8 tấn/ha, 
Trang (Kandelia obovata) là 65,9 tấn/ha và rừng 
Dừa nước (Nypa fruiticans) khoảng 1,4 tấn/ha. 
Tính trung bình, AGB của rừng ngập mặn Việt 
Nam là 104,2 tấn/ha; trữ lượng các bon trong 
sinh khối là khoảng 49 tấn C/ha (Phuong và các 
cộng sự 2015).

3.2 Phân bố rừng ngập mặn tại các 
tỉnh nghiên cứu

Tỉnh Thanh Hóa, rừng ngập mặn chủ yếu là 
rừng trồng của các dự án và chương trình 
trong nước và quốc tế. Tỉnh hiện còn 827 ha 
bãi bồi quy hoạch cho trồng rừng ngập mặn 
và khoảng 200 ha để trồng rừng trên đất cát. 
Các loài được trồng ở vùng này chủ yếu là các 
loài thuộc các chi: Bần, Trang, Đước và Mắm (Sở 
NN&PTNT Thanh Hóa 2017). Trước năm 2000, 
rừng ngập mặn phân bố rải rác ở các bãi bồi 
và vùng cửa sông. Trong giai đoạn 1998 - 2010, 
Chương trình trồng mới 5 triệu hécta rừng đã 
hỗ trợ trồng mới rừng ngập mặn và bảo vệ các 
diện tích rừng hiện có. Trong thời gian này, các 
nhà tài trợ quốc tế như CARE và Chữ thập đỏ 
Nhật Bản cũng đầu tư vào việc phục hồi và bảo 
vệ rừng ngập mặn. Giai đoạn 2008 - 2012, diện 
tích rừng ngập mặn giảm từ 2.319 ha xuống 
còn 1.174 ha. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT 
(2017), diện tích rừng ngập mặn hiện tại ở tỉnh 
Thanh Hóa là 968 ha.

Tỉnh Thái Bình, theo Sở NN&PTNT Thái Bình 
(2013, 2014), diện tích rừng ngập mặn của tỉnh 
là 6.752 ha vào năm 2000, che phủ hầu hết các 
bãi bồi và vùng cửa sông của hai huyện Tiền 
Hải và Thái Thụy. Năm 2010, diện tích rừng 
ngập mặn tăng lên 7.054 ha do những nỗ lực 
phục hồi rừng ngập mặn đáng kể trong khuôn 
khổ Chương trình trồng mới 5 triệu hécta 
rừng. Tuy nhiên, diện tích rừng ngập mặn giảm 
xuống còn 5.592 ha trong năm 2012 do tác 
động của bão Sơn Tinh. Từ năm 2013 đến 2017, 
diện tích rừng ngập mặn có sự gia tăng do tỉnh 
thực hiện các chương trình phục hồi rừng ngập 
mặn. Tuy nhiên, theo kết quả tổng kiểm kê 
rừng toàn quốc cho thấy diện tích rừng ngập 
mặn có sự suy giảm. Năm 2017, diện tích rừng 
ngập mặn của tỉnh được xác định là 3.209 ha, 
không kể 654 ha rừng trồng mới. Các loài cây 
ngập mặn trồng phổ biến là Bần chua và Trang. 
Diện tích còn lại là rừng trồng hỗn giao Bần 

chua, Trang, Đước vòi và Mắm biển (UBND tỉnh 
Thái Bình 2014). Rừng ngập mặn ở huyện Tiền 
Hải bao gồm cả rừng trồng thuần loài Bần chua, 
Trang và rừng trồng hỗn loài các loài cây ngập 
mặn. 

Tỉnh Quảng Ninh, các loài cây ngập mặn 
bao gồm Bần chua (Sonneratia caseolaris), 
Trang (Kandelia obovata), Vẹt dù (Bruguiera 
gymnorrhiza), Mắm biển (Avicennia marina) và 
Sú (Aegiceras corniculatum). Theo báo cáo của 
tỉnh, Quảng Ninh đã từng có những diện tích 
rừng ngập mặn rộng lớn trong những năm 
1980, tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển. 
Tuy nhiên do các chương trình phát triển kinh 
tế và biến động dân cư lớn trong khoảng thời 
gian này, rừng ngập mặn của tỉnh đã bị phá và 
suy giảm nghiêm trọng. Nhiều chương trình 
và dự án của cả Chính phủ và các nhà tài trợ 
quốc tế đã đầu tư vào việc bảo tồn và phục hồi 
rừng ngập mặn cũng như cải thiện sinh kế cho 
người dân địa phương. Các sáng kiến quốc tế 
và quốc gia có đầu tư đáng kể vào rừng ngập 
mặn ở Quảng Ninh gồm có Chương trình PAM, 
Chương trình trồng mới 5 triệu hécta rừng, các 
chương trình của Chữ thập đỏ và Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Nhật Bản (JICA). Diện tích rừng 
ngập mặn hiện tại của Quảng Ninh là 19.426 ha 
(Bộ NN&PTNT 2017). 

3.3 Các chính sách và tổ chức thể chế 
về quản trị rừng ngập mặn

Trong những năm gần đây, có nhiều chính sách 
quan trọng thúc đẩy việc quản lý và phát triển 
rừng ngập mặn đã được xây dựng và ban hành 
(Hộp 1). 

Bảng 7 tóm tắt các nguồn hỗ trợ tài chính chủ 
yếu cho bảo vệ và phát triển rừng liên quan 
đến rừng ngập mặn.

Tại Việt Nam, có nhiều cơ quan, tổ chức từ cấp 
trung ương đến cấp tỉnh tham gia quản lý rừng 
ngập mặn và các vấn đề liên quan, dẫn đến 
chồng chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm. Bộ 
NN&PTNT có nhiều năm kinh nghiệm trong 
thiết lập và quản lý rừng phòng hộ và đặc 
dụng, bao gồm rừng ngập mặn. Bộ NN&PTNT 
cũng quản lý nước mặt vì liên quan đến thủy 
lợi, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy 
nhiên, Bộ TN&MT quản lý đa dạng sinh học trên 
đất có rừng, bao gồm rừng trên cạn và rừng 
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Hộp 1. Các chính sách chính về bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ở Việt Nam

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu 
tiên theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Quy định ưu tiên cho 12 ngành/lĩnh vực 
và liên ngành và 7 vùng sinh thái. Trong các lĩnh vực này, trồng rừng, tái trồng rừng ngập mặn cũng như Quản 
lý tổng hợp vùng ven bờ, được xác định là ưu tiên cao cho các dự án đầu tư.

Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/04/2016, ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm, trồng, 
chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/09/2016, về việc ban hành một số chính sách 
bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm 
nghiệp.

Đóng góp dự kiến do Quốc gia tự quyết định (INDC). INDC của Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của rừng 
ngập mặn trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ, INDC đề xuất việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn 
trong chiến lược thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT 2016a). INDC cũng báo cáo ngành lâm 
nghiệp đã có những đóng góp đáng kể trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua giảm mất rừng 
và suy thoái rừng, và tăng cường trữ lượng các bon rừng thông qua phục hồi và phát triển rừng. Tổng tiềm 
năng giảm nhẹ KNK của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 là từ 82,2 đến 156,3 triệu tấn CO2, trong 
đó tiềm năng giảm nhẹ KNK từ rừng ngập mặn ước tính là 4,4 triệu tấn CO2 (Phương và các cộng sự 2018). 
INDC đang được cập nhật và sẽ trở thành Đóng góp tự quyết định của quốc gia (NDC). NDC bao gồm bảy 
phương án giảm nhẹ trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF). Các phương án 
giảm nhẹ tập trung vào bảo tồn diện tích rừng hiện có (trong đó có rừng ngập mặn), phục hồi rừng và nâng 
cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng ngập mặn bị suy thoái, cải thiện năng suất của rừng trồng để cung cấp 
gỗ lớn, nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp thành công và quản lý rừng bền vững. Tiềm năng giảm nhẹ 
KNK hàng năm từ các phương án này ước tính khoảng 7,6 triệu tấn CO2 cho giai đoạn 2021-2030, với sự hỗ 
trợ từ ngân sách quốc gia. Con số này có thể đạt đến13,9 triệu tấn CO2 nếu Việt Nam nhận được hỗ trợ từ bên 
ngoài cho các nỗ lực giảm nhẹ. Tiềm năng giảm nhẹ KNK của LULUCF chiếm 21% lượng phát thải KNK theo 
kịch bản kinh doanh thông thường (Phương và các cộng sự 2018).

Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016, tập trung vào quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng 
ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghị định này quy định việc quản lý rừng ngập mặn, bao gồm cả đầu 
tư, bảo vệ, phân bổ, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm của nhà nước và các tổ chức cá nhân khác. Nghị định này 
khẳng định cam kết của chính phủ đầu tư nguồn lực vào việc bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn, đặc biệt là 
hỗ trợ tài chính cho bảo vệ rừng và thúc đẩy việc giao rừng ngập mặn cho cộng đồng địa phương để bảo vệ và 
quản lý.

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP (nay quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP), khuyến khích các chi trả giữa 
người cung cấp và sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường phải chi trả 
cho các dịch vụ sau: i) bảo vệ đất, giảm xói mòn và bồi lắng các hồ chứa, và sông suối; ii) điều tiết và duy trì 
nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; iii) cố định và duy trì trữ lượng các bon rừng, giảm phát thải KNK 
thông qua việc giảm mất rừng và suy thoái rừng và thực hành quản lý rừng bền vững; iv) bảo vệ cảnh quan 
tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học rừng cho du lịch và nghỉ dưỡng; và v) cung cấp bãi đẻ, nguồn thức ăn 
và con giống tự nhiên, sử dụng nước từ rừng để nuôi trồng thủy sản. Kể từ khi được áp dụng, PFES đã tạo ra 
khoảng 70 triệu USD mỗi năm để trả cho các chủ rừng thông qua các hợp đồng bảo vệ rừng. Chính sách này 
hiện chưa áp dụng cho rừng ngập mặn vì thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, hiện đang có thí 
điểm tại vùng rừng ngập mặn thuộc vườn quốc gia Đất Mũi tỉnh Cà Mau.

Xem tiếp ở trang sau
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Chương trình Hành động REDD+ Quốc giaa. Chương trình này thay thế kế hoạch hành động REDD+ quốc gia 
ban hành theo Quyết định số 799/QĐ-TTg năm 2012. Mục tiêu bao gồm tăng độ che phủ rừng lên 42% vào 
năm 2020 và 45% vào năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải nêu tại INDC. Các mục tiêu giảm 
phát thải này là giảm 8% lượng phát thải bằng nguồn lực của Việt Nam so với kịch bản kinh doanh thông 
thường và có thể lên tới 25% với sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chương trình này cũng cung cấp chi tiết về các chính 
sách và biện pháp thực hiện REDD+ đến năm 2030. Chiến lược tập trung vào giải quyết các nguyên nhân gây 
mất rừng và suy thoái rừng, bao gồm rừng ngập mặn.

Luật Lâm nghiệp 2017, được Quốc hội phê chuẩn ngày 15/11/2017, ưu tiên giải quyết các vấn đề sau: i) quản 
lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng tự nhiên; ii) chỉ cho phép khai thác rừng tự nhiên có chứng chỉ quản lý rừng 
bền vững (SFM); iii) tập trung hoạt động lâm nghiệp ở khía cạnh dịch vụ môi trường và hạn chế khai thác gỗ từ 
rừng tự nhiên; iv) thúc đẩy kinh doanh lâm nghiệp; v) cải thiện quyền sử dụng rừng để xác định rõ chủ rừng/
người sử dụng rừng; vi) quy hoạch lâm phận quốc gia; và vii) kiểm soát lâm sản thông qua các Hiệp định Đối 
tác Tự nguyện (VPA)/Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại Lâm sản (FLEGT), và gắn kết sự tham gia của 
nhiều bên. Luật này quy định quản trị rừng được cải thiện và luật pháp rõ ràng hơn về cách thức giải quyết phá 
rừng, trong đó chú trọng hơn đến việc gắn kết các cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ rừng. 

Quyết định số 120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/01/2015, phê duyệt đề án bảo vệ và phát triển 
rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020. Quyết định này nhằm bảo vệ diện tích 
310.695 ha rừng ven biển (rừng vùng cát và rừng ngập mặn), phục hồi 9.602 ha rừng bị suy thoái và trồng lại 
46.058 ha (trong đó 29.500 ha là rừng ngập mặn). Đề án này bao gồm 28 tỉnh ven biển và tổng ngân sách là 
5.415 tỷ đồng cho giai đoạn 2014-2020 (70% từ ngân sách nhà nước) (xem Bảng 8). Tính đến năm 2017, trên cả 
nước đã có 42 tiểu dự án được phê duyệt để thực hiện từ năm 2015 trở đi. Khoảng 89.000 ha rừng ngập mặn đã 
được phục hồi.

Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/06/2017, phê duyệt chương trình mục tiêu phát 
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình này nhằm cải thiện và hoàn thiện các chính 
sách và năng lực, cũng như đảm bảo cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học để thực hiện quản lý bền vững 
ngành lâm nghiệp. Ngân sách thực hiện là 59.000 tỷ đồng, bao gồm khoảng 14.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà 
nước. Chương trình này sẽ hỗ trợ bảo vệ rừng, tái sinh và làm giàu rừng; hỗ trợ cộng đồng địa phương trong 
vùng đệm rừng đặc dụng, quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Hỗ trợ tài chính sẽ thực hiện theo hướng 
dẫn tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg. 

 a Thủ tướng 2017. Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 về Chương trình hành động REDD+ Quốc gia.

Hộp 1.  Tiếp trang trước

ngập mặn. Ngoài ra, mỗi cơ quan trung ương 
có một cơ quan chuyên ngành ở cấp tỉnh, như 
là các Sở NN&PTNT và Sở TN&MT. Trong nhiều 
trường hợp, không rõ cơ quan nào chịu trách 
nhiệm quản lý một khu rừng ngập mặn cụ thể 
và làm thế nào để quản lý rừng ngập mặn một 
cách hiệu quả.

3.4 Các sáng kiến quốc tế chính về 
phục hồi rừng ngập mặn

Có rất nhiều chương trình và dự án của Chính 
phủ và quốc tế đã đầu tư vào việc bảo vệ và 

phục hồi rừng ngập mặn trong 20 năm 
qua. Các chương trình phục hồi rừng 
ngập mặn lớn có thể liệt kê như dưới đây 
(Que và các cộng sự 2012):
• Chữ thập đỏ Nhật Bản đã cung cấp hỗ 

trợ tài chính để phục hồi rừng ngập 
mặn tại tại tỉnh Quảng Ninh trong giai 
đoạn 1996–2005.

• Dự án PAM 5325 hỗ trợ tỉnh Thanh 
Hóa phục hồi rừng ngập mặn trong 
thời gian 1996/1997, đồng thời 
Dự án PAM 4304 cũng được thực 
hiện tại Thanh Hóa trong giai đoạn 
1992– 1997.



| Pham Thu Thuy, et al14

Bảng 8. Phân bổ ngân sách cho các hoạt 
động trong khuôn khổ SP-RCC, 2014–2020

ID Hoạt động Đầu tư (tỷ VND)

1 Bảo vệ rừng 412,7

2 Phục hồi rừng 288,1

3 Trồng lại rừng 2.960,6

4 Trồng cây phân tán 235,0

5 Hoạt động khác 1.292,4

Bảng 7. Hỗ trợ tài chính cho các chính sách bảo vệ và phát triển rừng 
ID Dạng hỗ trợ Mức hỗ trợ

1 Đầu tư hỗ trợ từ ngân sách cho trồng và bảo vệ rừng đặc dụng VNĐ 30.000.000/ha

2 Hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho địa phương VNĐ 300.000/ha/năm

3 Hỗ trợ xúc tiến tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung VNĐ 3.000.000/ha/sáu năm

4 Hỗ trợ xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung VNĐ 6.600.000/ha/sáu năm

5 Xây dựng mới vườn ươm mới để sản xuất cây giống (diện tích tối 
thiểu 0,5 ha)

VNĐ 300.000.000/vườn ươm

6 Cải tạo các vườn ươm hiện có để sản xuất cây giống VNĐ 75.000.000/vườn ươm

• Các tổ chức khác, ví dụ như ACTMANG của 
Nhật Bản, KVT (Hà Lan), Hội chữ thập đỏ Đan 
Mạch và UNICEF Vương quốc Anh hỗ trợ tài 
chính để để giúp tái sinh rừng ngập mặn tại 
các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình 
trong giai đoạn 1990–1993.

• GIZ tài trợ một dự án tại các tỉnh Kiên 
Giang và Bạc Liêu để phục hồi và phát triển 
rừng phòng hộ ven biển trong giai đoạn 
2006- 2010.

• Ngân hàng Thế giới tài trợ một dự án về bảo 
vệ và phát triển các vùng đất ngập nước 
ven biển ở Nam Việt Nam trong giai đoạn 
2002- 2007.

Các chương trình này đã đưa ra những bài 
học rất có giá trị cho phục hồi và quản lý rừng 
ngập mặn:
• Đánh giá điều kiện lập địa là hết sức cần 

thiết cho việc phục hồi và trồng lại rừng 
ngập mặn thành công; tuy nhiên, trước đây 
đánh giá điều kiện lập địa trong hoạt động 
phục hồi rừng hầu như không được thực 
hiện (Marchand 2008; Que và các cộng sự 
2012; Phuong và các cộng sự 2016). Đánh 
giá lập địa đòi hỏi phải có hiểu biết tốt về 

các điều kiện tự nhiên của khu vực đã lên 
kế hoạch phục hồi và nâng cao chất lượng 
rừng. Các thông tin này gồm tính chất lý hóa 
học của đất, độ thành thục của đất, chế độ 
thủy triều (độ sâu, thời gian và tần suất ngập 
triều) và độ mặn của nước, là những yếu tố 
chính ảnh hưởng đến sự phát triển của cây 
ngập mặn. Hiểu biết về đặc điểm của điều 
kiện tự nhiên là nền tảng để đánh giá sự phù 
hợp của các loài cây rừng ngập mặn theo 
yêu cầu sinh thái của chúng. Đánh giá thực 
địa cũng áp dụng cho các khu vực có rừng, 
nơi có ý định bảo vệ và cải thiện các chức 
năng của rừng, như cải thiện tán rừng, đa 
dạng hóa các loài cây và tăng mật độ cây.

• Đảm bảo chất lượng giống cây trồng là 
điều rất quan trọng trong phục hồi rừng. 
Tùy thuộc vào điều kiện lập địa của vùng và 
các biện pháp lâm sinh áp dụng, cây giống 
khác nhau về tuổi, chiều cao và đường kính 
cổ rễ. Nguồn giống cũng rất quan trọng để 
đảm bảo chất lượng cây giống. Bài học cho 
đến nay cho thấy cây giống nên được sản 
xuất tại chỗ để thích hợp tốt hơn với điều 
kiện địa phương.

• Chi phí cao trong phục hồi rừng ngập mặn 
cũng đã được ghi nhận tại các vùng bị ảnh 
hưởng mạnh bởi sóng biển, bờ biển bị sạt 
lở, độ ngập triều sâu và tần suất cao, và đất 
lẫn nhiều cát. Chi phí để trồng 1 ha rừng 
ngập mặn ở những khu vực như vậy thường 
có sự biến động tương đối lớn tùy từng khu 
vực cụ thể: từ 90 đến 500 triệu VNĐ cho 1 
ha (4.000 – 22.700 USD) so với chỉ 1.000 đến 
2.000 USD như ý kiến của những người trả 
lời trong phỏng vấn người cung cấp thông 
tin chính. Chi phí cho việc xây dựng các 
công trình hỗ trợ ban đầu (ví dụ, hàng rào 
chắn sóng và các bẫy giữ bùn, hoặc đổ thêm 
đất lên các vùng cát để cải thiện kết cấu đất) 
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dựa trên số liệu ở cấp huyện và xã, chứ không 
phải là cấp thôn. Như được trình bày dưới đây, 
các thôn phổ biến các quy định bảo vệ rừng và 
nhắc nhở người dân thực hiện chúng.

3.5.1 Tỉnh Thanh Hóa 

Theo người cung cấp thông tin chính ở huyện 
Hậu Lộc, trong giai đoạn 2013-2020, các khu 
rừng ngập mặn rừng của huyện được quản lý 
bởi Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc (DPC), 
đại diện cho Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát 
triển Rừng. Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc 
là Trưởng ban và các thành viên khác là đại 
diện của các cơ quan chính quyền địa phương 
và kiểm lâm huyện. Trước năm 2017, Ban đã ký 
hợp đồng với Đồn biên phòng ở xã Đa Lộc để 
bảo vệ rừng ngập mặn trong địa bàn xã (mức 
chi trả là 200.000 VNĐ/ha/năm). Từ năm 2018, 
Ban dự kiến sẽ ký hợp đồng và phân bổ tiền 
bảo vệ rừng cho Đồn Biên phòng để bảo vệ 
hơn 200 ha và UBND xã Đa Lộc khoảng 100 ha 
(kinh phí bảo vệ rừng là 450.000 VNĐ/ha/năm). 
Hai thôn nghiên cứu tại xã Đa Lộc (thôn Đông 
Tân và Ninh Phú) chịu trách nhiệm bảo vệ rừng 
và phối hợp với Tổ Bảo vệ rừng của xã trong 
việc bảo vệ rừng ngập mặn.

3.5.2 Tỉnh Thái Bình

Rừng ngập mặn ở thôn Hưng Long Nam được 
bảo vệ bởi Tổ bảo vệ rừng (FPG) của xã Đông 
Long (FPG thành lập năm 2004). FPG gồm 
bảy người (một tổ trưởng, một tổ phó và năm 
thành viên, bao gồm một thành viên là công 
an xã). Các thành viên của FPG được lựa chọn 
bởi UBND xã Đông Long dựa trên các tiêu chí 
như sống gần khu vực rừng ngập mặn hoặc có 
đầm gần rừng; thành viên phân bổ đều giữa 
các thôn. Ngân sách hoạt động được bảo đảm 
từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho 
bảo vệ rừng và được phân bổ theo quy mô diện 
tích rừng ngập mặn của từng xã. Kể từ năm 
2016, FPG đã nhận được tài trợ từ một dự án 
của Hàn Quốc đang thực hiện tại xã, thay vì sử 
dụng nguồn ngân sách. Năm 2017, tổng kinh 
phí cho bảo vệ rừng giao cho FPG là 87 triệu 
đồng. Tổ bảo vệ rừng giữ lại khoảng 15-20% 
tổng kinh phí để chi cho mua xăng dầu phục vụ 
các hoạt động tuần tra rừng và các chi phí khác; 
phần còn lại dành cho bảo vệ rừng. Mỗi thành 
viên của FPG được trả tiền công hàng tháng 
từ 500.000 đến 1.000.000 đồng cho thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ rừng. Mặc dù được mong đợi 

thường rất cao. Ví dụ, hàng rào chắn sóng 
tại Kiên Giang do dự án GIZ hỗ trợ có giá 
thành là 350 đến 400 triệu VNĐ (16.000-
18.000 USD) cho một ki-lô-mét (Que và các 
cộng sự 2012). 

• Việc quản lý rừng ngập mặn cần phải 
mang lại sinh kế bền vững cho người dân 
và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. 
Nhiều người dân có sinh kế và thu nhập 
phụ thuộc vào rừng ngập mặn. Các mô 
hình phát triển sinh kế cần phải được xây 
dựng dựa trên sự đồng thuận và trên kinh 
nghiệm của các cộng đồng địa phương.

• Các cộng đồng địa phương và các CSO 
phải được tham gia vào quản lý rừng. Các 
cộng đồng địa phương, và các tổ chức đoàn 
thể như phụ nữ và thanh niên, đóng vai trò 
trung tâm trong sự thành công của quản 
lý và phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, 
cộng đồng địa phương vẫn chỉ được quản 
lý hoặc đồng quản lý một vài khu vực có 
diện tích rừng ngập mặn nhỏ. Một số ví dụ 
điển hình về đồng quản lý rừng ngập mặn 
là ở Hải Phòng (Sam 2014); ở Đồng Rui, 
Quảng Ninh (Phuong và các cộng sự 2016); 
và đặc biệt là cách tiếp cận dựa vào cộng 
đồng để quản lý và phục hồi rừng ngập 
mặn ở xã Đa Lộc, Thanh Hóa (Reed và các 
cộng sự 2014).

• Giám sát và đánh giá (M&E) các dự án 
phục hồi rừng ngập mặn có vai trò rất 
quan trọng đối với sự bền vững của rừng 
ngập mặn trong dài hạn. Tuy nhiên, trong 
hầu hết các chương trình trước đây, M&E 
chưa được chú ý đúng mức. Cơ sở dữ liệu về 
rừng ngập mặn và các dự án phục hồi rừng 
ngập mặn không đầy đủ dẫn đến lập kế 
hoạch quản lý và phát triển rừng ngập mặn 
chưa tốt.

3.5 Quản trị rừng ngập mặn ở các 
vùng nghiên cứu 

Rừng ngập mặn ở sáu thôn nghiên cứu chưa 
được giao cho thôn và các hộ dân quản lý và 
bảo vệ; thay vào đó họ tham gia và có trách 
nhiệm quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn trong 
địa giới của thôn. Số liệu thống kê diện tích 
và hiện trạng quản lý rừng ngập mặn ở cấp 
thôn mà nhóm nghiên cứu thu thập cho thấy 
có nhiều sự sai lệch và không chính xác. Do 
đó các chính sách và quy định về quản lý rừng 
tại các địa điểm nghiên cứu được xây dựng 
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là sẽ đảm bảo bảo vệ rừng ngập mặn một cách 
toàn diện, nhưng khoản phụ cấp này tương 
đối thấp, nghĩa là các thành viên FPG phải kết 
hợp nhiệm vụ của họ với các công việc tạo thu 
nhập khác (ví dụ: nuôi trồng thủy sản). Xã Đông 
Long đã ký hợp đồng 10 năm với FPG để bảo 
vệ 2,5 ha đầm phá ven biển, với mục đích tăng 
diện tích rừng ngập mặn và cung cấp thêm thu 
nhập cho người dân địa phương. FPG đã đầu tư 
quỹ của mình vào việc cải tạo và xây dựng nhà 
cửa, trồng rừng phi lao và nuôi tôm. Rừng ngập 
mặn được bảo vệ trải rộng trên hai khu vực ở 
phía Bắc và phía Nam của xã Hưng Long Bắc 
và Hưng Long Nam. FPG tổ chức các cuộc họp 
tổng kết và lập kế hoạch hành động hàng tuần, 
phân công các thành viên tuần tra và kiểm tra 
khu vực quản lý và bảo vệ của họ (tùy thuộc 
vào điều kiện con nước). Hàng tuần, tổ trưởng 
và tổ phó kiểm tra các khu rừng ngập mặn và 
khuyến khích các thành viên hoàn thành công 
việc của mình.

Thôn Thuý Lạc. UBND xã Nam Phú đảm nhận 
nhiệm vụ quản lý chung diện tích rừng ở khu 
vực Cồn Vành. Theo UBND xã Nam Phú, rừng 
ngập mặn và rừng phi lao được đồng quản lý 
bởi ban quản lý Khu Du lịch Sinh thái Cồn Vành. 
Tuy nhiên, đơn vị này không được cấp kinh phí 
cho bảo vệ rừng. Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc 
Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình ký các hợp đồng 
bảo vệ rừng hàng năm với UBND xã để bảo vệ 
toàn bộ diện tích rừng của xã. UBND xã thành 
lập Tổ bảo vệ rừng (FPG) với sáu thành viên, 
trong đó có ba thành viên là công an viên của 
xã; ba người còn lại được chọn từ các thôn gần 
rừng ngập mặn. Kinh phí hoạt động của Tổ 
bảo vệ rừng là khoảng 50 triệu VNĐ/năm, bao 
gồm bảo vệ rừng và ngăn chặn các hoạt động 
xâm hại rừng như khai thác trái phép và bẫy 
bắt chim. Từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng hàng 
năm, Tổ bảo vệ rừng trích từ 1 đến 2 triệu đồng 
cho các hoạt động chung của Tổ (một hoặc hai 
lần mỗi năm). Trước đây, Tổ bảo vệ rừng cũng 
tham gia trồng rừng đến khi trách nhiệm này 
được giao cho các hợp tác xã nông nghiệp 

đứng ra thuê người dân thực hiện. Hiện tại Tổ 
này chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ rừng. Tổ bảo 
vệ rừng cũng phối hợp chặt chẽ với Đồn biên 
phòng và các bên liên quan để thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ rừng.

3.5.3 Tỉnh Quảng Ninh

Theo Quyết định của UNND huyện Tiên Yên, 
rừng ngập mặn ở xã Đồng Rui được giao cho các 
cộng đồng thôn vào năm 2006. Toàn bộ diện 
tích 2.177 ha rừng ngập mặn trong xã đều được 
bảo vệ và chịu sự quản lý chung của UBND xã 
Đồng Rui. Các thôn trong xã đều thành lập FPG 
với ba đến năm thành viên. FPG hoạt động theo 
quy định của địa phương và xây dựng quy chế 
hoạt động theo hướng dẫn của xã. Đồng quản 
lý rừng ngập mặn được khởi động với sự hỗ trợ 
của UNDP trong một dự án bao gồm các hoạt 
động như lập bản đồ hiện trạng rừng và phân 
định ranh giới. UBND xã Đồng Rui không được 
nhận kinh phí từ ngân sách cho bảo vệ rừng 
ngập mặn, do ngân sách của tỉnh hạn chế. Do 
đó, ngân sách cho bảo vệ rừng của tỉnh được ưu 
tiên cho các khu vực rừng dễ bị cháy và những 
diện tích dễ bị xâm hại. Các hoạt động bảo vệ 
rừng tập trung vào bảo vệ rừng ngập mặn và 
kiểm soát chuyển đổi rừng ngập mặn.

3.6 Định giá kinh tế các dịch vụ môi 
trường của rừng ngập mặn tại Việt 
Nam

Từ năm 1998 đến nay, nhiều nghiên cứu đã 
ước tính giá trị kinh tế của dịch vụ môi trường 
rừng ngập mặn ở Việt Nam (Bảng 9). Các nghiên 
cứu này cho thấy tại Việt Nam, các dịch vụ môi 
trường rừng có giá trị kinh tế cao nhất - lên tới 
1.791 USD/ha, tiếp đến là các dịch vụ văn hóa. 
Tuy nhiên, do sự khác nhau về cơ chế quản lý, 
chất lượng và số lượng rừng ngập mặn, sinh kế 
địa phương dẫn đến giá trị kinh tế của các dịch 
vụ này cũng rất khác nhau giữa các vùng và địa 
phương (Bảng 10).
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Bảng 9. Định giá kinh tế các dịch vụ môi trường do rừng ngập mặn cung cấp tại Việt Nam 
(USD/ha/năm)

Dịch vụ Các sản phẩm/dịch vụ 
môi trường rừng

Dung lượng 
mẫu

Trung 
bình

Tối đa Tối thiểu Sai số 
chuẩn

Độ lệch 
chuẩn

D
ịc

h 
vụ

 c
un

g 
cấ

p

Tổng  1.791,55 5.128,58 184,44   

Gỗ 15 58,00 332,37 0,77 24,36 94,33

Củi 18 12,05 92,63 0,55 5,07 21,50

Cây thuốc 5 7,74 30,61 0,85 5,78 12,91

Nguồn lợi hải sản 20 267,83 1.013,07 2,33 59,21 264,81

Nuôi trồng thủy sản 15 1.436,82 3.627,45 179,74 323,76 1.253,91

Các giá trị sử dụng trực 
tiếp khác

5 9,12 32,43 0,20 6,01 13,44

D
ịc

h 
vụ

 đ
iề

u 
tiế

t Tổng  959,38 4.122,81 64,89   

Giá trị bảo vệ đất 2 6,81 8,87 4,75 2,06 2,92

Giá trị điều tiết nước 0      

Giá trị bảo vệ bờ biển 6 845,98 3.896,53 26,50 614,67 1.505,63

Giá trị các bon 4 106,59 217,40 33,64 37,10 82,95

D
ịc

h 
vụ

 ă
n 

hó
a

Tổng  1.462,25 3.881,62 1.100,16   

Giá trị cảnh quan 2 17,42 26,62 8,23 9,19 13,00

Giá trị du lịch 11 334,93 2.726,45 0,69 242,64 804,75

Giá trị ổn định tiểu khí 
hậu

1 1.029,41 1.029,41 1.029,41 - -

Giá trị lựa chọna 1 45,21 45,21 45,21 - -

Giá trị tồn tạia 2 35,28 53,93 16,63 18,65 26,38

  Tổng giá trị  4.213,19 13.133,01 1.349,49   

Nguồn: Tri 1998, 2000; Hang và An 1999; Nhuan và các cộng sự 2003; Sam và các cộng sự 2005; Thang và Bennett 2005; Phuong 
2009, 2013; Truong 2010; Wilson 2010; Tuan và Kuenzer 2012; Hang và Thanh 2013.

a Theo lý thuyết về Tổng Giá trị Kinh tế (TEV) của một hệ sinh thái, ‘Giá trị lựa chọn’ thể hiện các giá trị mà con người đặt vào 
khả năng sử dụng trong tương lai, còn ‘Giá trị tồn tại’ thể hiện giá trị mà người ta nhận được từ việc hiểu đó là một tài nguyên 
đặc biệt cần thiết cho các thế hệ tương (ví dụ: đa dạng sinh học). 
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Bảng 10. Sự khác biệt về giá trị kinh tế rừng ngập mặn theo các vùng và địa phương tại Việt Nam (USD/ha/năm) 
Tác giả Năm Khu vực Nghiên cứu Gỗ Củi Cây thuốc Đánh bắt 

thủy sản
Nuôi trồng 
Thủy sản

Các giá trị 
trực tiếp 

khác

Bảo vệ đất Điều tiết 
nước

Bảo vệ bờ 
biển

Giá trị các 
bon 

Cảnh quan Du lịch Điều hòa tiểu 
khí hậu

Tri và các 
cộng sự

1998 VQG Xuân Thủy, Nam Định NA 7,35 NA 95,68 641,89 NA 8,87 NA 231,74 NA NA 53,45 NA

Hang và 
các cộng 
sự

1999 Cần Giờ, TP HCM 0,77 0,55 NA 7,91 NA 4,75 NA NA NA NA NA NA NA

Tri 2000 Cần Giờ, TP HCM 44,67 6,50 NA 2,33 NA 0,20 NA NA NA NA 8,23 NA NA
Nhuan và 
các cộng 
sự

2003 Cửa sông Bạch Đằng 4,59 1,98 NA 65,36 394,02 NA NA NA NA NA NA 0,92 NA
Cửa sông Văn Úc, Hải 
Phòng

5,81 3,23 0,97 104,87 589,87 NA NA NA NA NA NA 0,69 NA

Cửa sông Ba Lạt, Nam Định 6,92 5,52 1,11 179,74 179,74 7,97 NA NA NA NA NA 0,88 1.029,41
Bãi triều Kim Sơn, Ninh 
Bình

7,11 5,06 0,85 88,43 713,07 NA NA NA NA NA NA 1,01 NA

Cửa sông Tiền, Bến Tre 9,93 5,83 NA 363,40 2.569,61 NA NA NA NA NA NA 12,42 NA
Bãi triều đông nam mũi 
Cà Mau 

8,57 8,80 NA 724,58 3.345,39 NA NA NA NA NA NA 170,49 NA

Xã Đồng Rui, Quảng Ninh 4,55 2,12 NA 86,60 3.627,45 NA NA NA NA NA NA NA NA
Nghệ An 4,48 1,26 NA 110,78 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Cần Giờ, TP HCM NA NA NA NA 3.539,22 NA NA NA NA NA NA 88,24 NA
Trà Vinh và Sóc Trăng 10,21 5,15 NA 1.013,07 1.275,82 NA NA NA NA NA NA 176,14 NA

Sam và 
các cộng 
sự

2005 Quảng Ninh NA 7,59 NA 285,44 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Bến Tre 129,22 7,91 NA 573,07 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Cà Mau 159,49 34,18 NA 474,18 NA NA 4,75 NA NA NA NA NA NA

Phuong 2009 VQG Xuân Thủy, Nam Định NA NA NA NA NA NA NA NA 50,13 NA NA NA NA
Truong 2010 VQG Xuân Thủy, Nam Định NA NA NA 156,76 892,55 32,43 NA NA 26,50 34,92 NA NA NA
Wilson 2010 Kiên Giang NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
ADB 2010 Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam
NA NA NA NA NA 5,14 409,78 2.615,36 NA NA NA NA NA

Tuan và 
các cộng 
sự

2012 Cần Giờ, TP HCM 332,37 NA NA 385,97 2.124,26 NA NA NA 3.896,53 217,40 NA 2.726,45 NA

Phuong 2013 Cà Mau NA 16,34 NA 399,90 511,90 NA NA NA 504,59 33,64 26,62 NA NA
Kiên Giang NA 92,63 NA 154,92 879,29 NA NA NA 366,37 169,40 NA NA NA

Hang 2013 Thừa Thiên Huế NA NA 30,61 NA NA NA NA NA NA 77,61 NA 453,51 NA
Thang và 
các cộng 
sự

2005 Cà Mau 141,29 4,83 5,15 83,57 268,24 0,24 NA NA NA NA NA NA NA

Ghi chú: NA = không có thông tin



4.1 Nhận thức của người dân địa 
phương về lợi ích và tầm quan trọng 
của rừng ngập mặn

Kết quả từ các thảo luận nhóm tập trung (FGD) 
cho thấy rừng ngập mặn đóng vai trò quan 
trọng đối với sinh kế của người dân địa phương 
và cung cấp các lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ 
(Bảng 11 và Bảng 12). Kết quả khảo sát hộ gia 
đình cũng cho thấy người dân địa phương ở tất 
cả các điểm nghiên cứu đều hiểu rõ tầm quan 
trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với 
bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế. Về bảo vệ 
môi trường, hầu hết người dân địa phương đều 
cho rằng rừng ngập mặn tốt có thể bảo vệ nhà 
cửa, cây trồng nông nghiệp, đầm nuôi thủy sản 
và đê biển khỏi tác động của bão, triều cường 
và gió mạnh. Nhiều người dân địa phương đã 
từng chứng kiến sức tàn phá của bão, lũ lụt khi 
đê biển chưa được bảo vệ bởi rừng ngập mặn. 
Người dân địa phương tin rằng họ có trách 
nhiệm bảo vệ và duy trì rừng ngập mặn, và đổi 
lại, rừng ngập mặn sẽ bảo vệ cuộc sống của họ.

Những người tham gia các FGD tại sáu thôn 
đều khẳng định lợi ích môi trường của rừng 
ngập mặn, như tạo môi trường sống cho các 
loài chim và cá, và cung cấp không khí trong 
lành. Các lợi ích xã hội được nêu bật ở hầu hết 
các thôn nghiên cứu bao gồm đảm bảo an toàn 

cho người dân thông qua bảo vệ hệ thống đê 
điều, tạo địa điểm sinh hoạt xã hội cho người 
trẻ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan và cung cấp 
cho người dân thu nhập ổn định từ khai thác 
nguồn lợi thủy hải sản. Điều này phù hợp với 
kết quả khảo sát, trong đó 90% số hộ gia đình 
phỏng vấn (604 hộ) chỉ ra rằng rừng ngập 
mặn có thể làm giảm đáng kể ảnh hưởng của 
bão, gió mạnh và triều cường lên nhà cửa, 
mùa màng, đầm nuôi thủy sản và đê điều. 
Rừng ngập mặn cũng được xem là nguồn 
cung cấp thủy sản ổn định, như cá, nghêu, sò, 
cua và sá sùng. Chỉ một số hộ gia đình gồm 
những người lớn tuổi không thể vào rừng, cụ 
thể là ở thôn Bốn, cho rằng rừng ngập mặn 
không quan trọng đối với cuộc sống của họ 
(Bảng 12). 

Rừng ngập mặn cũng mang lại lợi ích kinh tế 
cho cộng đồng địa phương thông qua việc 
tạo thu nhập. Các nguồn thu bao gồm nuôi 
ong, các hoạt động du lịch, thu hái củi, săn 
bắn chim, đánh bắt cá, các đầm nuôi tôm và 
bãi nghêu. Ví dụ, ở thôn Hưng Long Nam, 
khoảng 70 - 80% hộ gia đình (500 hộ) bán sản 
phẩm nuôi trồng thủy sản (ví dụ: nghêu, cua, 
tôm) (Hưng Long Nam F+, F-) và 50% dân làng 
đi đánh bắt thủy hải sản hàng ngày. Nhóm 
nam thanh niên ở thôn Đông Tân cũng nhấn 
mạnh rằng 80% số hộ gia đình thu hoạch thủy 

4 Vai trò của rừng ngập mặn và các 
nguyên nhân dẫn đến mất và suy thoái 
rừng ngập mặn tại Việt Nam

Bảng 11. Nhận thức của người dân địa phương về tầm quan trọng của rừng ngập mặn dựa 
trên kết quả phỏng vấn hộ 

Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với các hộ (%)

Có 100 100 97 95 96 91

Không 0 0 3 5 4 9
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Bảng 12.  Nhận thức của người dân địa phương về lợi ích của rừng ngập mặn dựa trên kết quả họp nhóm 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Lợi ích môi 
trường

Môi trường sống cho 
các loài thủy sản (F+); 
không khí trong lành 
(F-); môi trường sống 
cho các loài chim di 
cư (M+, M-); kiểm soát 
bùn lắng và trầm tích 
(M+).

Thu hút chim (F+, M); 
ngăn chặn bão (F-, 
M-); không khí trong 
lành (F-, M+, M-).

Môi trường sạch sẽ 
và không khí trong 
lành (F+); môi trường 
sống và bảo vệ chim 
và các loài động vật 
hoang dã/đa dạng 
sinh học (F+, F-); 
giảm chất thải (F-); 
giảm thiệt hại do 
sóng và gió (F+).

Không khí trong lành 
(F+); môi trường sống 
cho các loài thủy sản 
(M+, M-) và chim (M+); 
bảo vệ đất chống sạt lở 
(M+, M-).

Không khí trong lành 
(F+, M-); môi trường 
sống cho các loài 
thủy sản (M+); bảo 
vệ cảnh quan (M+); 
giảm xói mòn đất 
(M+).

Không khí trong lành 
(F+); môi trường sống 
cho các loài thủy sản 
(F-, M-, M+).

Lợi ích xã hội Bảo vệ đê điều (F+), vẻ 
đẹp cảnh quan

Bảo vệ cuộc sống của 
người dân khỏi tác 
động của bão lũ (F+); 
bảo vệ hệ thống đê 
điều (F-, M+).

Rừng ngập mặn bảo 
vệ đê điều và ngăn 
chặn sóng lớn và 
bão (F+, F-, M+); vẻ 
đẹp cảnh quan (F-, 
M+).

Rừng ngập mặn bảo vệ 
đê điều và ngăn chặn 
sóng lớn và bão (M+, 
M-, F+); vẻ đẹp cảnh 
quan cho du lịch (F-; 
M+); một số người di 
cư trở về cùng gia đình 
và sống bằng đánh bắt 
cá (F-); nơi tàu bè tránh 
trú bão

Rừng ngập mặn bảo 
vệ đê điều và ngăn 
chặn sóng lớn và bão 
(F+, F-, M-); vẻ đẹp 
cảnh quan (M-).

Vẻ đẹp cảnh quan (F+); 
địa điểm trong lành 
cho các hoạt động xã 
hội (F-); nơi trai gái hò 
hẹn (F-).
Rừng ngập mặn bảo vệ 
đê điều và ngăn chặn 
sóng lớn và bão (F+, F-).

Lợi ích kinh tế Thu nhập từ đánh bắt 
cá, nuôi ong, bắt chim 
và lấy củi (F+).

Thu nhập từ nuôi 
ong và đánh bắt cá 
(F+, M+); 
Nguồn cung cấp củi 
(F); 

Thêm thu nhập cho 
người dân (F+, M+). 

Cơ hội du lịch (F+); tăng 
thu nhập cho các chủ 
đầm tôm (F-, M+, M-); 
gỗ và củi (F+, M-).

Tăng thu nhập cho 
các chủ đầm tôm (F-
); tiềm năng du lịch 
sinh thái (M-, F+).

Tiềm năng du lịch sinh 
thái (F+, F-); nuôi ong 
(F-).

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ.
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hải sản từ rừng ngập mặn, chủ yếu để bán. Mỗi 
người kiếm được khoảng 500.000 đồng/ngày 
từ việc bán các sản phẩm này.

Kết quả FGD được khẳng định với kết quả điều 
tra hộ gia đình, trong đó, hơn 90% số hộ gia 
đình được phỏng vấn nói rằng rừng ngập mặn 
đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống 
của họ (Bảng 11).

Nam giới, phụ nữ, người trẻ và người già có xu 
hướng đồng ý về phần lớn lợi ích được cung 
cấp bởi rừng ngập mặn. Tuy nhiên, một số lợi 
ích chỉ được nhận diện bởi các nhóm cụ thể. Ví 
dụ, nhóm phụ nữ trẻ ở thôn Thúy Lạc tin rằng 
rừng ngập mặn tạo ra động lực cho người di cư 
quay trở về và kiếm sống trong vùng.

Theo các cộng đồng được phỏng vấn, rừng 
ngập mặn cung cấp môi trường sống cho các 
loài thủy hải sản để trú ngụ và sinh sản. Chẳng 
hạn, người dân địa phương được hưởng lợi từ 
việc đánh bắt cá, nghêu, cua và sá sùng, đều 
cho rằng nếu không có rừng ngập mặn, những 
nguồn thủy hải sản này sẽ cạn kiệt nhanh 
chóng. Ngược lại, nếu rừng ngập mặn có chất 
lượng tốt, nguồn lợi thủy hải sản sẽ ổn định.

Chỉ một phần nhỏ cộng đồng địa phương 
không hiểu được vai trò của rừng ngập mặn; 
đây là trường hợp đặc biệt liên quan đến sự 
khác biệt giữa các nhóm dân tộc. Điều này có 
thể dẫn đến vi phạm các quy định và luật lệ 
do cộng đồng thiết lập. Ví dụ, tại thôn Bốn có 
một nhóm người Dao Thanh Y di cư từ huyện 
Ba Chẽ và xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, những 
người chuyển đến đây theo chính sách di 
cư của Chính phủ thực hiện từ những năm 
1998/1999. Theo phỏng vấn hộ gia đình, người 
Dao di cư đến thôn Bốn được hỗ trợ đất thổ cư, 
đất nông nghiệp và nhà ở. Sinh kế của nhóm 
này phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và 
đánh bắt gần bờ. Trình độ học vấn của nhóm 
người Dao thấp, hầu hết không học hết tiểu 
học; một số người mù chữ và không nói tiếng 
Việt. Trong quá trình khảo sát thực địa, chúng 
tôi quan sát thấy người Dao và người Kinh ở 
thôn Bốn sống tách biệt và không có sự tương 
tác thường xuyên với nhau. Các lựa chọn sinh 
kế và nhận thức về bối cảnh xã hội cũng khác 
nhau giữa hai nhóm. Người Dao phụ thuộc 
nhiều vào đánh bắt thủy hải sản trong rừng 
ngập mặn hơn người Kinh trong thôn. Họ cũng 
sử dụng các phương pháp khai thác thô sơ hơn. 

Theo một số cuộc phỏng vấn với các hộ gia 
đình người Kinh, người Dao thường sử dụng 
cuốc đào sâu vào rễ cây ngập mặn, cũng như 
thường sử dụng các phương pháp đánh bắt 
tận diệt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 
nhờ nâng cao nhận thức và thực hiện các quy 
định về nghề cá, các phương pháp đánh bắt 
tận diệt của người Dao cũng đã giảm bớt.

4.2 Thay đổi về diện tích rừng ngập 
mặn theo thời gian và các nguyên 
nhân dẫn đến mất và suy thoái rừng 
ngập mặn 

Bảng 13 cho thấy sự thay đổi về diện tích rừng 
ngập mặn ở các thôn nghiên cứu thuộc 3 tỉnh 
có sự khác nhau. Ở các thôn Đông Tân và Ninh 
Phú, diện tích rừng ngập mặn trước đây khá 
nhỏ. Do kết quả của các dự án phục hồi, diện 
tích rừng ngập mặn đã tăng đáng kể. Ở thôn 
Thúy Lạc, tỉnh Thái Bình, cũng có diễn biến 
tương tự. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm trồng 
rừng, một kế hoạch nuôi trồng thủy sản theo 
chính sách của huyện và tỉnh đã khởi đầu cho 
việc mất rừng ngập mặn ở khu vực này. Mặc 
dù một số vùng nuôi trồng thủy sản đã được 
phục hồi qua tái trồng rừng, khu vực này lại bị 
chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản một lần 
nữa. Do đó, diện tích rừng ngập mặn đã giảm 
đáng kể. Ngược lại, diện tích rừng ngập mặn 
ở các thôn Thượng và Bốn trước năm 1990 
đã khá lớn. Tuy nhiên, do thực hiện kế hoạch 
phát triển nuôi trồng thủy sản, khoảng 1.000 
ha rừng ngập mặn đã bị chuyển đổi. Năm 
2005, các dự án phục hồi rừng ngập mặn bắt 
đầu được thực hiện (ví dụ: ACTMANG, UNDP). 
Thông qua các dự án, nhận thức của người 
dân và địa phương đã thay đổi và diện tích 
rừng đã tăng lên đáng kể.

Ở tất cả các điểm nghiên cứu, phát triển rừng 
ngập mặn bao gồm một số giai đoạn, từ phá 
rừng đến phục hồi (Bảng 13). Ngoại trừ thôn 
Thúy Lạc, rừng ngập mặn đang được phục hồi 
ở tất cả các thôn còn lại. Nhìn chung, các cuộc 
phỏng vấn tại tất cả các địa điểm cho thấy sự 
cải thiện đáng kể về độ che phủ và chất lượng 
rừng, nhưng số lượng cá và các loài động vật 
không xương sống lại suy giảm (Hình 2).

Hầu hết những người trả lời phỏng vấn 
(66–98%) ở tất các điểm nghiên cứu đồng ý 
rằng hệ sinh thái rừng ngập mặn ở khu vực 



| 
Pham

 Thu Thuy, et al
22

Bảng 13. Thay đổi về diện tích rừng ngập mặn theo thời gian
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Trước năm 2005, chỉ có 
một diện tích nhỏ rừng 
ngập mặn (F+, F-, M+).

Bão thường xảy ra, mạnh 
nhất là năm 2005 (F+, F-, 
M+, M-).

Trước năm 2005, diện 
tích rừng ngập mặn 
tự nhiên tương đối 
nhỏ (F-).

Bão thường xảy ra, 
mạnh nhất là năm 
2005 (F+, F-, M+, M-).

Trước năm 1975, có một 
diện tích nhỏ rừng ngập 
mặn (F+, F-, M+).

Năm 1986, có một trận 
bão rất lớn (M+, M-).

Trước năm 1975, có một ít 
diện tích rừng ngập mặn 
tự nhiên (F+, M+).

Năm 1986, có một trận 
bão rất lớn (F+, M+).

Trước năm 1978, có 
nhiều diện tích rừng 
ngập mặn tự nhiên (F+, 
F-, M+, M-).

Trước năm 1990, diện 
tích rừng ngập mặn 
khá lớn (F-, M+, M-).

Từ 2006 đến 2010, nhiều 
dự án phục hồi rừng ngập 
mặn đã được thực hiện 
(Chữ thập đỏ, CARE) (F+, 
F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập mặn 
tăng đáng kể (khoảng năm 
lần so với trước đây) (F+, 
F-, M+, M-).

Từ 2006 đến 2010, 
nhiều dự án phục hồi 
rừng ngập mặn đã 
được thực hiện (Chữ 
thập đỏ, CARE) (F+, 
F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập 
mặn bắt đầu tăng và 
được bảo vệ tốt (F-, 
M+).

Từ 1991, nhiều dự án 
phục hồi rừng ngập 
mặn đã được thực hiện 
(Chữ thập đỏ Đan Mạch, 
Chương trình 327, PAM) 
(F+, F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập mặn 
tăng (F+, F-, M+, M-). 

Từ 1975, các dự án phục 
hồi rừng ngập mặn đã 
được thực hiện (Chữ thập 
đỏ Đan Mạch, PAM) (F+, 
M+).

Diện tích rừng ngập mặn 
tăng (F+, M+).

Từ 1988, mất rừng do 
chuyển đổi rừng ngập 
mặn thành đầm tôm 
(F+, F-, M+, M-).

Mất khoảng 1.000 ha 
rừng ngập mặn (M+).

Năm 1992, thực hiện 
một kế hoạch tổng thể 
chuyển đổi rừng ngập 
mặn thành đầm nuôi 
trồng thủy sản làm mất 
hàng ngàn héc-ta rừng 
ngập mặn (F+, F-, M+, 
M-).

Năm 2000, bắt đầu đấu 
thầu đầm tôm (M-).

Năm1989, một kế hoạch 
phát triển vùng nuôi thủy 
sản bắt đầu khởi động 
theo chính sách của tỉnh 
và huyện (F+, F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập mặn 
giảm (F+, F-, M+, M-).

Từ 2011 đến nay, một số 
dự án phục hồi rừng ngập 
mặn tiếp tục thực hiện 
(5MHRP) (F+, F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập mặn 
tăng và ổn định (F-) do 
được bảo vệ tốt

Từ 2011 đến nay, một 
số dự án phục hồi 
rừng ngập mặn tiếp 
tục thực hiện (F+).

Rừng ngập mặn phát 
triển nhanh chóng kể 
cả về số lượng và chất 
lượng (F-, M+).

Năm 2017, dự án phục 
hồi rừng ngập mặn được 
triển khai (AFoCO) (F+, 
M+, M).

Rừng ngập mặn được bảo 
vệ và phát triển tốt hơn 
(F+, M+, M-).

Năm 2009, một số vùng 
nuôi trồng thủy sản được 
phục hồi và trồng lại cây 
ngập mặn. Tuy nhiên, sau 
đó lại bị chuyển đổi thành 
đầm tôm (M+).

Diện tích rừng ngập mặn 
giảm.

Từ 2009 đến nay, nhiều 
dự án phục hồi rừng 
ngập mặn được triển 
khai (F+, F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập 
mặn tăng đáng kể (F+, 
F-, M+, M-).

Năm 2005, các dự án 
phục hồi rừng ngập 
mặn được thực hiện. 
(ACTMANG, UNDP) (F+, 
F-, M+, M-).

Diện tích rừng ngập 
mặn tăng đáng kể.

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ.
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Hình 2. Tình trạng chung của rừng ngập mặn ở tất cả các điểm nghiên cứu 

Hình 3. Đánh giá chung về hệ sinh thái rừng ngập mặn trong 5 năm qua

của họ đang được cải thiện về cả chất lượng 
và số lượng so với trước đây (Hình 3). Đây là 
kết quả của các dự án và chương trình phục 
hồi rừng ngập mặn, chăm sóc và bảo vệ diện 
tích rừng ngập mặn hiện có. Ngược lại, 77% số 
người được hỏi ở thôn Thúy Lạc, tỉnh Thái Bình 
cho biết, hệ sinh thái rừng ngập mặn đã giảm 
do các hoạt động sử dụng đất như chuyển đổi 
rừng ngập mặn sang đầm nuôi cá và tôm, quản 
lý và bảo vệ rừng kém (Hình 3). 
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Tại thôn Thúy Lạc (xã Nam Phú, tỉnh Thái Bình), 
70% số người được hỏi cho rằng diện tích rừng 
ngập mặn đã giảm. Điều này là do các hoạt 
động sử dụng đất như chuyển đổi rừng sang 
ao đầm nuôi tôm cá và quản lý và bảo vệ rừng 
kém. Chỉ 15% số người được hỏi cho rằng diện 
tích tăng lên; 6% ý kiến phỏng vấn đánh giá là 
không thay đổi. Hầu hết những người được hỏi 
(78-98%) ở năm thôn nghiên cứu (Đông Tân, 
Ninh Phú, Hưng Long Nam, Bốn và Thượng) 
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Hình 4. Đánh giá về sự thay đổi độ che phủ rừng ngập mặn trong 5 năm qua 
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Hình 5. Đánh giá về nguồn lợi cá và động vật không xương sống trong 5 năm qua
Ghi chú: Động vật không xương sống (ĐVKXS) như cua, tôm, sò, mực, hải sâm, v.v...
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đều cho biết độ che phủ của rừng ngập mặn 
gần đây tăng lên (Hình 4). Sự gia tăng này là 
do các chương trình và dự án được hỗ trợ bởi 
Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế, như JICA, 
Hội Chữ thập đỏ, EU và AFoCO, nhằm mục đích 
phục hồi, làm giàu và bảo vệ rừng ngập mặn. 
Đó cũng là do nhận thức của người dân địa 
phương tăng lên, điều này thúc đẩy mọi người 
chung sức phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn.

Hầu hết người dân thôn Thúy Lạc đều cho biết 
trước khi thành lập xã Nam Phú vào năm 1980, 
cả số lượng và chất lượng rừng ngập mặn đều 
rất tốt. Vào thời gian đó, nguồn lợi các loài thủy 
hải sản như cá, cua, tôm và ngao vạng luôn có 
sẵn và ổn định. Đáng tiếc là sau đó, việc chuyển 
đổi rừng ngập mặn thành các đầm nuôi tôm, 
cá đã làm giảm đáng kể nguồn lợi thủy hải sản 

và rừng ngập mặn bị suy thoái nghiêm trọng 
(Hình 5). 

Không tính đến kết quả khảo sát hộ gia đình, 
tất cả những người tham gia FGD tại sáu thôn 
đều cho rằng diện tích rừng ngập mặn đã giảm 
đáng kể theo thời gian. Các nguyên nhân chính 
gây mất và suy thoái rừng ngập mặn khá đa 
dạng (Bảng 14); đáng kể nhất là chuyển đổi 
rừng ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản. Theo 
những người tham gia FGD tại thôn Thượng (M-
), ít nhất 30 - 60% rừng ngập mặn đã bị chuyển 
đổi thành đầm nuôi tôm.

Việc giảm diện tích rừng dẫn đến rất nhiều hệ 
lụy. Người dân nhận thấy diện tích rừng ngập 
mặn giảm nhanh chóng (ví dụ, ở thôn Thúy Lạc) 
là một trong những lý do dẫn đến giảm năng 

Bảng 14. Nguyên nhân dẫn đến mất và suy thoái rừng ngập mặn dựa trên kết quả họp nhóm 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long 
Nam

Thúy Lạc Thượng Bốn

Các nguyên 
nhân tự 
nhiên

Bão (F+, M+, 
F-).

Bão (F+, F-, 
M+, M-).

Bão (F+, F-). Bão (F+, M+, 
M-).

Bão (F+, M-). Bão (F+, M+, M-).

Các nguyên 
nhân kinh 
tế-xã hội

Trước đây ở 
Đông Tân có 
rất ít rừng 
ngập mặn (chỉ 
khoảng 2-3 
ha); diện tích 
này không bị 
ảnh hưởng 
đáng kể bởi 
các hoạt động 
của con người 
(F-). 

Quyền sử 
dụng không 
rõ ràng, dẫn 
đến khai 
thác bừa bãi 
(M+).

Canh tác 
đầm tôm bất 
hợp pháp 
cả trong và 
ngoài địa 
bàn xã (F+). 

Ô nhiễm 
và khí thải 
từ nhà máy 
Nhiệt điện 
Thái Bình
(F-).

Huyện có 
kế hoạch và 
chính sách 
mở rộng các 
vùng nuôi 
trồng thủy 
sản gần bờ 
biển (F+) 
(M+, M-).

Ô nhiễm (F+, 
M-).

Chuyển đổi 
rừng ngập 
mặn thành 
đầm tôm
(F-) và đất 
trồng lúa là 
chính sách 
của UBND 
xã để hỗ trợ 
chính sách 
di cư (F-).

Chăn thả gia 
súc (M+).

Đói nghèo và 
sức ép di cư từ 
Hải Phòng (F+).

Nhu cầu thị 
trường xuất 
khẩu hải sản 
từ Trung Quốc 
(F+).

Nước thải từ 
đầm tôm có thể 
ảnh hưởng đến 
rừng ngập mặn 
(F+). 

Các nguyên 
nhân kinh tế 
qua sản xuất và 
mở rộng nuôi 
trồng thủy sản 
(F-, M); phá 
rừng lấy gỗ
(F-) và nhu cầu 
năng lượng/củi 
(M+).

Phát triển nuôi 
tôm do chính sách 
từ chính quyền địa 
phương (F+, F-).

Chính sách địa 
phương phá hủy 
những diện tích 
rừng lớn (M+).

Một kế hoạch 
tổng thể chuyển 
đổi rừng ngập 
mặn thành đất 
nuôi trồng thủy 
sản (M-).

Ô nhiễm môi 
trường từ nhà máy 
sản xuất giấy ở 
Ba Chẽ, nhà máy 
nhiệt điện Mông 
Dương (M-) và các 
đầm nuôi tôm cá 
công nghiệp (M-).

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam 
giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ.
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Bảng 15. Nguyên nhân dẫn đến mất và suy thoái rừng ngập mặn dựa trên kết quả phỏng 
vấn sâu 
Nguyên nhân mất và suy thoái rừng ngập mặn 
(% số người trả lời) 

Đông 
Tân

Ninh 
Phú

Hưng 
Long Nam

Thúy 
Lạc

Thượng Bốn

Biến đổi khí hậu 87 82 77 65 23 24

Khai thác cây rừng ngập mặn 34 27 30 15 18 14

Đánh bắt thủy hải sản trong rừng ngập mặn 7 16 15 2 3 6

Thay đổi về sử dụng đất rừng ngập mặn (sang 
đầm tôm, cả hợp pháp và bất hợp pháp) 19 29 39 76 67 69

Phát triển cơ sở hạ tầng 15 18 23 15 1 0

Nhận thức và ý thức của người dân về bảo vệ 
rừng 42 55 42 14 14 7

Quản lý yếu kém 35 42 39 21 6 1

Vùng trồng không phù hợp (nước quá mặn, sâu 
và sâu bệnh v.v) 7 3 5 0 0 1

Môi trường bị ô nhiễm (túi ni-lông, hóa chất 
từ đầm nuôi, khói bụi và chất thải từ nhà máy 
nhiệt điện v.v) 7 4 4 1 8 4

Nguyên nhân khác (xói lở đất, cây chết do già, 
phát triển du lịch v.v) 1 1 1 1 3 0

Nguồn: Phỏng vấn sâu các hộ dân

suất nuôi trồng thủy sản và thu nhập từ du lịch. 
Nhóm phụ nữ lớn tuổi ở thôn Thúy Lạc (Thúy 
Lạc F+, M+) cho rằng, trước đây khi vào vùng 
rừng ngập mặn, một người đánh bắt được ít 
nhất 10 kg cua cáy mỗi ngày, tuy nhiên hiện 
nay, mỗi ngày tối đa họ chỉ kiếm được 3 đến 
4 kg.

Kết quả phỏng vấn hộ gia đình cho thấy người 
dân phần nào nhận thức được các nguyên 
nhân dẫn đến suy giảm diện tích rừng ngập 
mặn. Ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề 
của bão (thôn Đông Tân, Ninh Phú, Hưng Long 
Nam), người dân chọn các sự kiện thời tiết cực 
đoan là nguyên nhân cao nhất gây ra suy giảm 
diện tích rừng (Bảng 15). Khoảng 15 - 30% số 
người được phỏng vấn cho rằng việc khai thác 
cây rừng ngập mặn góp một phần nhỏ làm 
giảm diện tích rừng. Đây là nguyên nhân phổ 
biến của việc phá rừng 10 năm trước, khi mọi 
người vẫn sử dụng củi để nấu ăn. Hiện tại, hầu 
hết các hộ sử dụng gas để nấu ăn và số hộ còn 
sử dụng củi để nấu ăn là không nhiều (theo tất 
cả các FGD). Một số trường hợp được nói đến 
là chặt trộm cây rừng ngập mặn làm cọc rào 
(Đông Tân M +) hoặc lấy vỏ cây Bần chua (Bốn 
M; Thượng F-). Điều này cho thấy nhận thức của 
người dân về vai trò của rừng ngập mặn ở các 
điểm nghiên cứu là tương đối tốt.

Kết quả nêu tại Bảng 15 trình bày rõ hơn các 
nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng 
theo đánh giá của người dân thông qua phỏng 
vấn hộ gia đình.

Như đã thảo luận trong Phần 4.1, hầu hết người 
dân địa phương đều nhận ra vai trò quan trọng 
của rừng ngập mặn. Tuy nhiên, ở một số khu 
vực (ví dụ: thôn Hưng Long Nam), người dân tin 
rằng họ không thể di chuyển dễ dàng qua rừng 
để đánh bắt hải sản hoặc chăn thả gia súc nếu 
rừng ngập mặn quá dày đặc. Ngoài ra, khi được 
hỏi về tầm quan trọng của rừng ngập mặn, hầu 
hết những người được phỏng vấn ở các thôn 
Đông Tân, Ninh Phú, Hưng Long Nam và Thúy 
Lạc đều chọn câu trả lời đầu tiên là ‘rừng ngập 
mặn bảo vệ đê, và sóng lớn hoặc bão.’ Trong khi 
đó, đối với người dân ở thôn Thượng và Bốn, 
tỉnh Quảng Ninh, ‘cung cấp hải sản để tăng 
thu nhập’ là câu trả lời đầu tiên hoặc thậm chí 
duy nhất của họ liên quan đến tầm quan trọng 
của rừng ngập mặn. Điều này có khả năng là 
do các tỉnh Thanh Hóa và Thái Bình đã trải qua 
những cơn bão ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
cuộc sống của họ. Họ nhận ra rằng, khi không 
có rừng ngập mặn bảo vệ, đê biển đã bị hư hại 
do bão, trong khi nếu có rừng ngập mặn bảo 
vệ, đê biển không bị hư hại (Đông Tân F +, F-). 
Ở Đồng Rui, Quảng Ninh, người dân thấy rằng 
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rừng ngập mặn trù phú dẫn đến nguồn hải sản 
dồi dào. Ngược lại, khi rừng ngập mặn được 
chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, hải sản bị 
giảm do mất môi trường sống và ô nhiễm môi 
trường (Thượng M +, F-; Bốn M +, M-).

FGD và phỏng vấn hộ gia đình cũng xác định di 
cư là một trong các nguyên nhân dẫn đến mất 
và suy thoái rừng. Khi được chọn làm các khu 
kinh tế mới, các thôn nghiên cứu có sự pha trộn 
giữa dân bản địa và người nhập cư. Tuy nhiên, 
mỗi thôn có sự khác biệt. Đối với hai thôn ở 
Quảng Ninh và thôn Đông Tân ở Thanh Hóa, 
người nhập cư chiếm từ 58 đến 88% tổng dân 
số (Bảng 5). Ban đầu, chính quyền trung ương 
và địa phương lên kế hoạch và khuyến khích di 
dân từ các vùng đông dân sang các vùng nông 
thôn rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sau đó là các hoạt 
động di cư không theo kế hoạch và không có 
sự kiểm soát của chính quyền. Điều này thể 
hiện rõ nhất ở thôn Bốn, nơi hầu hết người dân 
là người Dao đã di cư đến từ các khu vực khác; 
hiện tại, người Dao vẫn đang di cư từ các huyện 
khác sang thôn Bốn.

Người dân di cư mang cả các điểm tích cực và 
tiêu cực đến vùng định cư mới. Một mặt, họ 
mang đến thêm lực lượng lao động và có thể 
là các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm canh 
tác mới. Mặt khác, hầu hết những người di cư 
nghèo cần đất canh tác và các tư liệu sản xuất 
để xây dựng cuộc sống mới. Một trong những 
tác động tiêu cực phản ánh tác động của sự 
di cư chính là chuyển đổi và phá rừng ngập 
mặn trong thời gian thành lập khu định cư như 
đã nêu ở các thôn Bốn và thôn Thượng, tỉnh 
Quảng Ninh.

FGD tại hai trong số sáu thôn cũng cho thấy 
nhận thức về ưu và nhược điểm của việc 
chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi trồng 
thủy sản và ngược lại. Bảng 16 cho thấy việc 
chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi trồng 
thủy sản có thể mang lại các lợi ích kinh tế 
cho một nhóm nhỏ các đối tượng, trong khi 
số đông phải chịu chi phí còn lớn hơn và các 
tác động tiêu cực. Người dân địa phương cũng 
nhận ra một số hạn chế của việc nuôi trồng 
thủy sản:
• Người dân thôn Hưng Long Nam khẳng 

định không muốn phát triển nuôi tôm do 
việc này gây xói lở đất và ảnh hưởng đến hệ 
thống thủy lợi.

• Người dân Hưng Long Nam (M+, M-, F+) và 
Thúy Lạc (F-, M-) cho rằng việc nuôi tôm chỉ 
mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ (nhóm 
lợi ích). Những người dân khác chỉ có thể 
khai thác thủy hải sản ở các vùng rừng ngập 
mặn của chung, nhưng không được phép 
vào các đầm tôm và bãi ngao vạng (Hưng 
Long Nam M+).

• Việc phát triển nuôi trồng thủy sản làm giảm 
diện tích đánh bắt thủy hải sản tự nhiên, do 
đó làm giảm thu nhập của người dân và ảnh 
hưởng đến sinh kế của họ (Hưng Long Nam 
M-; Thúy Lạc F-, M-).

• Việc phát triển nuôi trồng thủy sản cũng 
ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng ngập 
mặn. Theo người dân, không có sẵn quỹ đất 
cho việc trồng rừng ngập mặn do các vùng 
ven biển đã bị chuyển đổi thành đất nuôi 
trồng thủy sản (Thúy Lạc F-).

• Người bên ngoài thôn thắng thầu các đầm 
nuôi tôm và cá (Thúy Lạc M+). Người từ Nam 
Định đã thắng thầu và được thuê đất; điều 
đó có nghĩa là người Thái Bình thì không 
được phép tiếp cận các vùng đã cho thuê 
(Thúy Lạc M-). Tương tự, những người thắng 
thầu ở các thôn Thượng, thôn Bốn ở Quảng 
Ninh lại là người gốc Hà Nam Ninh (Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình) (M+); họ di cư đến 
và chiếm hữu các vùng đất này rồi sử dụng 
mạng lưới và quan hệ với cán bộ địa phương 
để xin được cấp chứng nhận quyền sử dụng 
đất (Thượng M+, Bốn F+).

• Mâu thuẫn xuất hiện giữa người dân địa 
phương và các chủ đầm nuôi trồng thủy sản 
ở tất cả các điểm nghiên cứu. Trong năm 
2004, khi công ty Nam Hải đến và chuyển 
đổi rừng ngập mặn ở thôn Đông Tân thành 
đầm tôm, người dân đã phản đối lên UBND 
xã và công ty này đã phải ngừng dự án (F-). 
Nhóm nam giới lớn tuổi ở thôn Đông Tân 
cũng khẳng định họ sẽ bảo vệ rừng ngập 
mặn của mình và không cho phép các công 
ty chiếm dụng đất làm đầm tôm và chế biến 
hải sản; người dân đã đồng lòng ngăn chặn 
hoạt động của công ty. Ngoài ra còn có mâu 
thuẫn giữa những người dân đánh bắt thủy 
hải sản tự do và chủ các đầm nuôi trồng 
thủy sản; người dân nói đầm tôm và bãi 
ngao đã làm ảnh hưởng đến việc tự do đánh 
bắt và sinh kế của họ, trong khi các chủ nuôi 
cho rằng họ được cấp phép bởi chính quyền 
và những người khác đang xâm phạm vào 
vùng nuôi trồng của họ. Mâu thuẫn này 
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ngày càng căng thẳng hơn và có lúc công an 
đã phải vào cuộc giải quyết (Ninh Phú M-).

• Phát triển nuôi trồng thủy sản ồ ạt dẫn đến 
mất rừng ngập mặn và mất môi trường sống 
tự nhiên của các loài thủy hải sản.

• Thu nhập từ nuôi tôm không ổn định; người 
nuôi có thể có lãi tốt trong vài năm đầu, 
nhưng sau đó thì các đầm bãi không còn 
sinh lợi nữa (Thúy Lạc F+).

• Các đầm tôm còn gây ra ô nhiễm nước tại 
địa phương (Thượng F-). 

4.3 Sinh kế của người dân địa 
phương

Mặc dù các nguồn thu nhập của người dân địa 
phương tại sáu điểm nghiên cứu chủ yếu thu 
được từ cả khai thác nguồn lợi từ rừng ngập 
mặn, các nguồn phi nông nghiệp, nhưng đặc 
biệt nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản đóng vai trò nhất định 
trong sinh kế và thu nhập của người dân địa 
phương (Bảng 17). 

Theo nhóm phụ nữ trẻ ở thôn Đông Tân, thu 
nhập từ đánh bắt thủy hải sản có thể đóng góp 
đến 30-40% tổng thu nhập của gia đình. Bắt cáy 
có thể giúp người dân địa phương kiếm được 
từ 50.000 VNĐ/người/ngày tại thôn Thượng 
cho đến 80.000 VNĐ/người/ngày tại thôn Hưng 
Long Nam, 105.000 VNĐ/người/ngày ở thôn 

Thúy Lạc và 1 triệu VNĐ/người/ngày ở thôn 
Hưng Long Nam. Phân bố lao động tương đối 
đồng đều ở tất cả các thôn nghiên cứu: nam 
giới lớn tuổi có nhiều thời gian đánh bắt thủy 
hải sản và có thu nhập từ việc này cao hơn so 
với phụ nữ và nam giới trẻ tuổi (Bảng 17). Ví 
dụ, một nam giới trẻ chỉ bắt được 1-2 kg cáy 
mỗi ngày và chỉ làm công việc này ít hơn 10 
ngày mỗi tháng, phụ nữ thì bắt được khoảng 
3-4 kg/người/ngày và khoảng 15-18 ngày mỗi 
tháng. Tuy nhiên, nam giới lớn tuổi có thể bắt 
được đến 20 kg/người/ngày trong 20 ngày 
trong tháng (thôn Hưng Long Nam và thôn 
Thượng). Các nguồn thu nhập khác, ví dụ như 
khai thác ngao ở thôn Đông Tân (M-), có thể 
mang lại thu nhập đến 500.000 VND/ngày.

Kết quả từ FGD ở các điểm nghiên cứu cũng 
cho thấy nhiều người dân phụ thuộc vào 
nguồn lợi thủy hải sản mà rừng ngập mặn 
cung cấp tại các thôn Đông Tân, Thượng và 
Bốn (Bảng 17). Tuy nhiên, tại thôn Thúy Lạc, 
có rất ít người trẻ tham gia vào hoạt động 
này do nguồn lợi này ngày càng khan hiếm. 
Phân bổ lao động trẻ tham gia vào các hoạt 
động đánh bắt thủy hải sản cũng khác nhau 
giữa các điểm nghiên cứu. Người trẻ ở thôn 
Đông Tân ít tham gia vào đánh cá và bắt hải 
sản, họ lựa chọn di cư để tìm công việc khác. 
Ngược lại, một số người trẻ ở thôn Thúy Lạc lại 
chọn đánh bắt thủy hải sản là hoạt động sinh 
kế chính. 

Bảng 16. Ưu và nhược điểm của chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản và 
ngược lại

Chuyển RNM sang nuôi trồng thuỷ sản Chuyển nuôi trồng thuỷ sản sang RNM

Nhược 
điểm

 • Giảm diện tích rừng ngập mặn, suy thoái môi 
trường và ô nhiễm nguồn nước (Bốn M+, M-);

 • Các loài cá và hải sản khác giảm (Bốn M+);
 • Tăng ảnh hưởng từ bão, gió và triều cường (Bốn 

M+, M-);
 • Hầu hết người dân mất việc làm (Bốn M+);
 • Các hộ không còn chỗ để đánh bắt thủy hải sản 

(Bốn M-);
 • Làm hư hỏng đê biển (Bốn M-).

 • Phục hồi lại cảnh quan cũ rất mất thời gian 
và tốn kém (Bốn M+);

 • Một nhóm người dân mất thu nhập (Bốn 
M-);

 • Phục hồi các vùng đầm phá rất tốn kém, cả 
về tiền bạc và thời gian (Bốn M-).

Ưu 
điểm

 • Mang lại lợi ích kinh tế cho một số cá nhân (Bốn 
M+, M-).

 • Tăng diện tích rừng ngập mặn, tạo môi 
trường xanh và sạch (Bốn M+);

 • Tăng lượng cá và hải sản khác (Bốn M+);
 • Giảm tác động của bão, gió và triều cường 

(Bốn M+).

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam 
giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ.
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Bảng 17. Các nguồn thu nhập của người dân địa phương
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Cáy Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

3–4 kg/ người/ 
ngày x 30.000 VNĐ/
kg (F+); 

15–18 ngày/ tháng 
(F+, F-); 3–4 kg/ 
ngày x 35.000 – 
40.000 VNĐ/kg (F+); 
16 ngày/ tháng 
3–10 kg/người/
ngày x 35.000– 
50.000 VNĐ/kg 
(M+); 
10 ngày/tháng (M-).

20 ngày/tháng 
(M+).
1 kg/người/
ngày.

5 kg/ngày; giá 
không ổn định 
(F+).

Đánh bắt 
ngao, tôm, cá 
và các thủy hải 
sản khác với 
quy mô nhỏ

25 ngày/ tháng 
4–5 giờ/ ngày 
x 200.000- 
300.000 VNĐ/
ngày/ người 
(F-); 
Thu nhập đến 
500.000 VNĐ/
ngày (M-).

Thu nhập 
200.000– 
300.000 VNĐ /
ngày đến vài 
triệu VNĐ/ngày 
(F+); 
20 ngày/ tháng 
x 200.000– 
300.000 VNĐ/
ngày (F-); 
Cá Còi: 15 
ngày/tháng x 1 
kg/người/ ngày 
x 180.000– 
250.000 VNĐ 
(M-).

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập 

Cá Còi: 3–7 kg/ngày 
x 50.000 VNĐ/kg; 
Cá khác: 15 ngày/
tháng; 
Ngao, tôm: 2 kg/
ngày/người.

Tôm cá: 1–2 
kg/người/ngày 
(F-); 10 kg/ 
người/ngày 
(M-).
Mực, bạch 
tuộc: 1 kg/
người/ngày (F-, 
M-).

Thu nhập 
khoảng 
200.000 VNĐ /
ngày (M+); 
15–20 ngày/ 
tháng và 
khoảng 
150.000– 
200.000 VNĐ/ 
ngày (M-).

Nuôi ong Người nuôi 
ong thu được 
khoảng 20 
tấn mật ong/
năm (M+) và 
2–3 tấn/tuần x 
120.000 VNĐ/
kg.

70 hộ trong 
thôn có 
khoảng 700 
đến 1.000 tổ 
ong, thu được 
1,8–2,5 tấn mật 
ong/năm (F-).

Có rất ít hộ gia đình 
có thu nhập từ việc 
nuôi ong (F+). 

Chỉ có 3 hộ nuôi 
ong (F-).
100.000 VNĐ/ chai 
650 ml 

Chỉ 10 hộ (3% 
số hộ) có từ 
20-30 thùng 
ong (M+, M-), 
khoảng 1–2 tổ/
hộ; 20 tổ ong 
có thể cho 100 
lít mật (M+).

Rất ít hộ tham 
gia, mỗi hộ chỉ 
vài tổ (F+, M-) 
nhiều nhất là 
15-20 tổ (M-); 
ngoài ra có 
một công ty tư 
nhân nuôi ong 
(M+).

Săn bắt chim 
(bất hợp 
pháp)

Người địa 
phương không 
săn bắt, chỉ có 
dân đến từ nơi 
khác (F+). 

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập 

Lấy trứng và bắt lấy 
thịt (M-).

Có người săn bắt 
chim (M-).

Người dân 
thường săn bắt 
chim (F).

Người địa 
phương ít khi 
săn bắt chim 
(M-).

Du lịch sinh 
thái

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập 

Chụp ảnh cưới 
(F-, M-).

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập 

Khu du lịch sinh 
thái Cồn Vành (F-).

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập 

Dự án do xã 
chủ trì (M+).

Đánh bắt tôm 
và nhuyễn thể 
quy mô lớn

Những người 
tham gia thảo 
luận không 
đề cập

Trước 2015, 
chủ bãi ngao 
phải nộp thuế 
5 triệu VNĐ/ 
ha/năm.
Từ năm 2015, 
nhiều người bị 
mất mùa nặng 
do ô nhiễm 
nên không nộp 
thuế (F-).

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Thu nhập không ổn 
định do phụ thuộc 
vào thời tiết (F+, F-).

Giúp người 
dân tăng (F+).

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập 

Tảo biển Những người tham gia thảo luận 
không đề cập 

Hiếm khi làm việc này (M+). Những người tham gia thảo luận 
không đề cập 

Xem tiếp ở trang sau
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Hầu hết các hộ dân tại các điểm nghiên cứu 
có khai thác tài nguyên (như hải sản, gỗ, mật 
ong) từ các vùng rừng ngập mặn gần thôn. Tuy 
nhiên, tổng số hộ tham gia tại mỗi thôn tùy 

thuộc vào khoảng cách từ thôn tới rừng ngập 
mặn. Đối với các thôn gần rừng ngập mặn, ví dụ 
như 2 thôn ở Quảng Ninh, có đến 68-83% số hộ 
được phỏng vấn có vào rừng ngập mặn để khai 

Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Bắt nhuyễn 
thể khác 
ngoài ngao, 
sá sùng

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Nhuyễn thể: 
110.000– 
300.000 VNĐ /
kg (F+); 
Sá sùng: 2-10 
kg/ngày/ người 
(F-, M+, M-); 
Ngán: 3–4 kg/
ngày x 400.000 
VNĐ/kg (M-).

Nhuyễn thể: 
20–30 kg/ngày 
(F+); 
Sá sùng: 2 kg/
ngày x 100.000 
VNĐ/kg (F+); 
Giá mùa vụ 
100.000 VNĐ/
kg (F-).

Gỗ, củi và vỏ 
cây Bần

Dân địa 
phương sử 
dụng gỗ, củi 
hàng ngày 
(M+).

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Người dân địa 
phương có nhu 
cầu sử dụng gỗ 
cao (F-, M+).

Người bên 
ngoài đến khai 
thác vỏ cây, 
gỗ, củi, dân địa 
phương ngăn 
chặn và báo 
cho công an xã 
(M+).

Quả Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo 
luận không đề 
cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Những người 
tham gia thảo luận 
không đề cập

Quả bần: 2 
mùa/năm x 
5–6 tấn/ mùa 
x 3.000 - 4.000 
VNĐ/kg.

N.A.

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam 
giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ..

Bảng 18. Số lượng người dân tham gia vào hoạt động sinh kế tại các điểm nghiên cứu
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long 
Nam 

Thúy Lạc Thượng Bốn

Đánh bắt 
thủy hải sản 
(cáy, ngao và 
tôm) 

Khoảng 40 
hộ (F-). 

Nhóm thảo 
luận không đề 
cập

Khoảng 30-
40% người 
dân địa 
phương. 

Ít người tham 
gia vào hoạt 
động này. 

50-70 người 
(cả dân trong 
và ngoài 
thôn) đánh 
bắt thủy hải 
sản hàng 
ngày (F-).

40-60% 
người, phụ 
nữ chiếm 
70-80% (M+; 
M-).

Nuôi ong 
mật

Khoảng 10 
hộ (F-).

30-70 trong 
số 332 hộ của 
thôn (F-).

< 10 hộ 
trong thôn 
(F+).

Chỉ 3 hộ trong 
thôn; phần lớn 
là người ngoài 
đem ong đến 
thả trong mùa 
hoa (F+, M+, 
M-).

Chỉ 10 hộ 
trong thôn có 
nuôi ong (M+, 
M-). 

Ít hộ nuôi, 
mỗi hộ chỉ vài 
tổ (F+, M-); có 
một công ty 
tư nhân nuôi 
ong tại đây 
(M+).

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam 
giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ.

Bảng 17.  Tiếp trang trước
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thác các sản phẩm khác nhau. Ngược lại, chỉ có 
28% số hộ ở thôn Thúy Lạc (tỉnh Thái Bình) có 
khai thác sử dụng các sản phẩm từ rừng ngập 
mặn do thôn khá xa rừng.

Khảo sát cũng cho thấy nhiều hộ vào rừng 
ngập mặn để khai thác những loại thủy hải sản 
cụ thể (Bảng 18, Hình 6). Cụ thể là ở thôn Bốn, 
khoảng 83% số hộ vào rừng ngập mặn để đánh 
bắt các loài thủy sinh. Tổng thu nhập từ đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản chiếm đến 20% tổng 
thu nhập tại các điểm nghiên cứu ở các tỉnh 
Thái Bình và Quảng Ninh; ngược lại, con số này 
ở tỉnh Thanh Hóa tương đối thấp. Tuy nhiên, 
thu nhập có được từ nuôi trồng thủy sản và 
đánh bắt thủy hải sản trong rừng ngập mặn là 
phổ biến; ở mọi thôn, mọi lứa tuổi, giới tính đều 
có thể vào rừng ngập mặn khai thác các sản 
phẩm. Có nhiều người địa phương vào rừng 
ngập mặn và hầu như là hàng ngày.

Về các sản phẩm phổ biến khai thác từ rừng 
ngập mặn, đa số người tham gia phỏng vấn đã 
chọn thủy hải sản (Bảng 19). Hầu hết họ cũng 
cho rằng nếu không có nguồn thu nhập này, 
người dân địa phương sẽ gặp khó khăn do họ 
không có khả năng tham gia vào các hoạt động 
sinh kế khác. Riêng tại thôn Bốn, nơi có hầu hết 
người Dao sinh sống, khoảng 99% số người 
được hỏi đồng ý rằng phần lớn sinh kế của họ 
đến từ việc đánh bắt thủy hải sản trong vùng 
rừng ngập mặn.

Người dân địa phương đánh bắt thủy hải sản 
từ rừng ngập mặn có thể chia làm hai nhóm. 
Một nhóm dựa vào hoạt động này làm sinh kế 
chính. Họ vào rừng hàng ngày hoặc hàng tuần, 
tùy thuộc vào thủy triều. Người dân địa phương 
đánh bắt cá và nhuyễn thể từ rừng ngập mặn 
vào ban ngày, ban đêm thì bắt cua, cáy. Các sản 
phẩm từ rừng ngập mặn sau khi đánh bắt được 
đem ra chợ bán. Một số người có quầy bán 
hàng ở chợ. Nhóm thứ hai chỉ vào rừng ngập 
mặn đánh bắt thủy hải sản phục vụ bữa ăn 
hàng ngày. Những người này hiếm khi bán hải 
sản ra chợ.

Ở các điểm nghiên cứu, có thể thấy người dân 
địa phương dễ dàng bán các sản phẩm thu 
hoạch từ rừng ngập mặn. Họ có thể mang sản 
phẩm đến bán cho các điểm thu mua hải sản 
trong thôn. Những người mua sẽ vận chuyển 
và bán tại các chợ hoặc nhà hàng khác. Người 
dân cũng có thể bán sản phẩm trực tiếp tại chợ 
trong thôn hoặc xã. Ở nhiều nơi, người thu mua 
chờ người dân ngay tại đê để gom thủy hải sản 
đánh bắt từ rừng ngập mặn.

Tổng thu nhập của hộ cũng rất khác nhau trong 
từng thôn và giữa sáu điểm nghiên cứu. Trung 
bình, thôn Hưng Long Nam có thu nhập hộ gia 
đình cao nhất, ở mức 100 triệu đồng/năm, gấp 
hơn hai lần so với thôn Đông Tân, điểm nghiên 
cứu có thu nhập hộ gia đình thấp nhất. Cũng có 
một khoảng cách lớn giữa các hộ nghèo nhất 

Hình 6. Tỷ lệ số hộ khai thác các sản phẩm từ rừng ngập mặn tại các điểm nghiên cứu
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và giàu nhất tại các điểm nghiên cứu. Hộ thu 
nhập cao nhất ở thôn Thượng là 738,6 triệu, 
hộ thu nhập thấp nhất ở Hưng Long Nam với 
2 triệu.

Các nguồn thu nhập của người dân tại các 
điểm nghiên cứu cũng rất đa dạng, từ nông 
nghiệp đến buôn bán và cả lương hưu. Hầu hết 
những người được hỏi (83-96%) trả lời rằng họ 
sống bằng canh tác nông nghiệp và chăn nuôi 
gia súc, bao gồm lợn, trâu và bò. Tuy nhiên, thu 
nhập được tạo ra từ nông nghiệp và chăn nuôi 
không cao và chỉ chiếm 15-21% tổng thu nhập. 
Điều này cho thấy rằng mặc dù nông nghiệp 
là sinh kế truyền thống và là nguồn thu ổn 
định của người dân, nhưng lợi nhuận từ nông 
nghiệp là khá thấp.

Thu nhập từ làm thuê là rất đáng kể. Ở cả sáu 
điểm nghiên cứu, hơn một nửa số hộ có người 
đi làm thuê. Thu nhập từ nguồn này tương đối 
lớn, chiếm đến 22-36% tổng thu nhập.

Mặc dù rừng ngập mặn cung cấp nhiều nguồn 
thu nhập cho người dân địa phương, các cuộc 
thảo luận nhóm tập trung cho thấy càng ngày 
càng ít và khó tiếp cận các vùng rừng ngập 
mặn (theo họp nhóm nữ lớn tuổi thôn Thúy 
Lạc). Nhóm nữ trẻ tuổi tại thôn Đông Tân cũng 
cho rằng thu nhập từ đánh bắt thủy hải sản 
tương đối thấp, nhưng vẫn có đóng góp vào 
thu nhập chung. Nhóm nam trẻ tuổi tại thôn 
Đông Tân cho rằng các sản phẩm từ rừng 
ngập mặn chỉ đóng góp được 5-10% chi phí 
cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, họ phải tìm 

Bảng 19. Sử dụng rừng ngập mặn của người dân địa phương tại các điểm nghiên cứu
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh 

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long 
Nam

Thúy Lạc Thượng Bốn

Có khai thác sản phẩm từ rừng 
ngập mặn (%)

N=100 N=100 N=101 N=101 N=103 N=99

Có 44 37 50 28 68 83

Không 57 63 50 73 32 17

Sản phẩm khai thác sản phẩm 
từ rừng ngập mặn (%)

N=44 N=37 N=51 N=28 N=70 N=82

Củi 14 8 8 0 1 1

Thủy hải sản 100 100 100 100 100 99

Khác (vd, gỗ làm cọc rào, thuốc 
nam, thức ăn chăn nuôi)

7 8 2 0 1 1

Tần suất khai thác thủy hải sản 
từ rừng ngập mặn (%)

N=44 N=37 N=51 N=28 N=70 N=81

Hàng ngày 7 22 41 32 27 51

Hàng tuần 20 22 39 46 36 30

Đôi tuần một lần 30 22 8 11 21 10

Hàng tháng 43 35 12 11 16 10

Mức độ quan trọng đối với thu 
nhập (%)

N=44 N=40 N=54 N=27 N=62 N=83

Rất quan trọng 36 38 54 41 39 59

Quan trọng 27 40 31 44 31 30

Không mấy quan trọng 36 23 15 15 31 11

Ghi chú: N = Số lượng hộ tham gia phỏng vấn.
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Bảng 20. Quyền và trách nhiệm quản lý rừng ngập mặn 
Cấp Các bên có trách nhiệm 

theo người trả lời phỏng 
vấn xác định

Phạm vi trách nhiệm

Tỉnh UBND tỉnh  • Phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn của các Ban 
Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) và Sở NN&PTNT

Huyện UBND huyện  • Quản lý rừng ngập mặn (thông qua BQLRPH). UBND xã và các đồn biên 
phòng được hợp đồng khoán bảo vệ rừng.

 • Có quyền thu hồi các diện tích rừng đã được giao nếu các hộ gia đình 
hoặc cá nhân ở địa phương không sử dụng đất theo quy định. UBND 
huyện có thể lấy lại các vùng đầm nuôi trồng và rừng ngập mặn, và bàn 
giao cho xã quản lý.

Ban Quản lý Rừng Phòng hộ  • Nhân lực hạn chế; trách nhiệm chính của các BQL là phát hiện các vi 
phạm của các chủ đầm tôm ở địa phương;

 • Quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn được giao.

Xã UBND xã  • Lựa chọn người và thời điểm thực hiện việc bảo vệ rừng và thành lập 
các tổ bảo vệ rừng cộng đồng (FPG);

 • Thu phí xin đánh bắt thủy hải sản trong khu vực của người bên ngoài 
xã, tuy nhiên, phí này rất nhỏ (1 triệu VNĐ);

 • Tổ chức đấu thầu đầm tôm; người thắng thầu sẽ ký hợp đồng với xã;
 • Chi trả tiền công cho các thành viên tổ bảo vệ rừng cộng đồng;
 • Giải quyết các tin báo của người dân về tranh chấp và vi phạm; xử phạt 

hành chính đối với vi phạm; phân bổ đất cho các hộ gia đình để nuôi 
trồng thủy sản, bao gồm cả rừng ngập mặn; và giám sát quản lý rừng;

 • Khi xảy ra mất rừng ở các vùng rừng ngập mặn, người dân xin phép 
UBND xã hợp pháp hóa việc sử dụng các vùng đã mất rừng cho các mục 
đích khác.

Đồn biên phòng và kiểm 
lâm

 • Hướng dẫn người dân đánh bắt đúng chỗ; 
 • Kiểm tra thường xuyên và ngăn chặn các hành động gây nguy hại đến 

tài nguyên rừng, ví dụ như phá rừng.

Tổ bảo vệ rừng cộng đồng 
(CFPG)

Tuần tra, phát hiện các vi phạm và báo cáo lên UBND xã các vấn đề ngoài 
thẩm quyền trách nhiệm của họ 

Kiểm ngư Giám sát các hoạt động đánh bắt thủy hải sản đang diễn ra ở khu vực ven 
biển

Thôn Tổ bảo vệ rừng của thôn  • Hỗ trợ người dân cải thiện việc trồng rừng ngập mặn và các hoạt động 
sinh kế;

 • Cung cấp giống và kỹ thuật hỗ trợ việc phục hồi rừng và trồng mới;
 • Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng ngập mặn. 

Chủ đầm tôm và bãi ngao  • Chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đăng ký và nộp thuế để có giấy 
phép sử dụng những vùng nhất định (3-4 triệu VNĐ/năm);

 • Chủ bãi ngao phải ký hợp đồng với huyện và nộp 8 triệu VNĐ/ha/năm. 
Tuy nhiên, nhà nước hỗ trợ đền bù đến 40 triệu VNĐ vì mất mùa do bão 
(Đông Tân F+).

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên

 • Ký hợp đồng với nhà nước để bảo vệ rừng, vận động người dân địa 
phương tham gia vào các chương trình phục hồi rừng của nhà nước. 

Cư dân  • Các thôn có quy chế về bảo vệ và sử dụng rừng ngập mặn. Tuy nhiên, 
các quy định này chỉ ở mức cơ bản, chủ yếu dựa trên các quy định và 
hướng dẫn của UBND xã;

 • Ban quản lý thôn thường tự xây dựng và ban hành quy chế của thôn và 
thông báo các quy chế này ở vị trí gần rừng ngập mặn.

 • Người dân địa phương và người ngoài đến có thể khai thác các sản 
phẩm từ rừng một cách tự do.

Trưởng thôn  • Tổ chức các cuộc họp để thông tin cho cư dân về các quy chế bảo vệ 
rừng ngập mặn;

 • Tại thôn Đông Tân, người dân sẽ thông báo các vi phạm cho trưởng 
thôn, sau đó trưởng thôn sẽ báo xã và biên phòng.
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những công việc khác như đi làm thợ xây hay 
canh tác nông nghiệp để có thu nhập đủ sống.

4.4 Quản trị rừng ngập mặn ở các cấp

Bảng 20 cung cấp một cái nhìn về cấu trúc 
quản trị rừng ngập mặn tại các điểm nghiên 
cứu. Bảng này cũng ghi nhận sự khác biệt về 
quan điểm của các nhóm thảo luận và các bên 
liên quan về hiện trạng quản lý rừng ngập mặn 
và cơ quan, tổ chức nào là phù hợp để quản lý 
rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy một số thách 
thức về quản trị đối với công tác quản lý rừng 
ngập mặn tại các điểm nghiên cứu.

Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các 
cơ quan nhà nước không rõ ràng. Do có sự 
không rõ ràng về chức năng và nhiệm vụ của 
các cơ quan liên quan, việc quản lý rừng ngập 
mặn trên thực tế khá phức tạp và thiếu đồng 
bộ. Ví dụ, tại tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh thành lập 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền 
Hải theo hồ sơ do Sở NN&PTNT trình. UBND tỉnh 
cũng đang cân nhắc việc thành lập Khu Bảo 
tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Thái Thụy theo 
hồ sơ do Sở TN&MT xây dựng và trình. Đồng 
thời, UBND tỉnh cũng đang cân nhắc việc thiết 
lập một vùng kinh tế bao gồm cả hai khu bảo 
tồn đất ngập nước Tiền Hải và Thái Thụy. Vì vậy, 
có những sự khó khăn và không rõ ràng trong 
quản lý có hiệu quả các vùng rừng ngập mặn 
của tỉnh. Trên thực tế, tại một số điểm nghiên 
cứu, một vài cơ quan/tổ chức cùng quản lý một 
khu vực rừng ngập mặn. Ví dụ, ba tổ chức cùng 
quản lý rừng ngập mặn ở Cồn Vành, xã Nam 
Phú, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình là: Ban Quản 
lý Khu Du lịch Sinh thái Cồn Vành; Ban quản lý 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền 
Hải; và UBND xã Nam Phú. Việc quản lý chồng 
chéo này gây ra những hiểu nhầm, khó khăn và 
không hiệu quả.

Sai lệch thông tin giữa chính sách nhà nước 
và thực hiện trên thực tế. Phỏng vấn với các 
cán bộ chủ chốt các cấp xã, huyện và tỉnh giúp 
hình dung rõ cấu trúc quản lý liên quan đến 
quản trị rừng ngập mặn ở các điểm nghiên cứu 
(Bảng 20). Tuy nhiên, thiếu sự rõ ràng ở cấp 
địa phương (Bảng 21). FGD tại thôn Bốn cho 
thấy người dân địa phương coi chính quyền là 
chủ rừng và là người quản lý rừng ngập mặn. 
Tuy nhiên, họ không biết chính xác chi tiết chủ 
rừng và người quản lý là ai, hoặc ai là người 
thực hiện các chính sách để ngăn chặn sự suy 
giảm rừng ngập mặn. Các thông tin cơ bản về 
luật lệ và quy định cũng không rõ ràng, ví dụ 
cách thức để người dân có thể xin được chứng 
chỉ và giấy phép, chi phí cho các quy trình này, 
và đệ đơn đến ai (cơ quan nào). Người dân địa 
phương nói rằng họ không biết ai đưa ra luật 
lệ, và pháp luật được thực thi như thế nào. Ví 
dụ, người bên ngoài muốn lập trại nuôi ong ở 
thôn Đông Tân sẽ phải báo cáo chính quyền xã 
để xin phép; tuy nhiên, người dân địa phương 
không biết họ có phải trả phí hay không. Tương 
tự, người dân bị bắt vì săn bắt chim trái phép ở 
hầu hết các thôn đều được chuyển cho bộ đội 
biên phòng, nhưng họ cũng không biết các đối 
tượng vi phạm có bị xử phạt hay không.

Hình 7 cho thấy rõ ràng là các thôn ở gần rừng 
ngập mặn biết rõ hơn về các tổ bảo vệ rừng 
ngập mặn và các thành viên của tổ (86% ở 
Đông Tân, 67% ở Ninh Phú và 76% ở Hưng 
Long Nam) so với các thôn ở xa rừng ngập mặn. 
Theo kết quả phỏng vấn, các thôn và các cộng 
đồng thường tổ chức các cuộc họp cho người 
dân và nếu cần, trong các cuộc họp có thảo 
luận các vấn đề liên quan đế rừng ngập mặn 
như các chương trình, chính sách và quy định 
về phục hồi rừng ngập mặn. Đôi khi, người dân 
cũng có cơ hội tham gia các các khóa đào tạo, 
hội thảo kỹ thuật tổ chức bởi các dự án trong 
nước và quốc tế, để cải thiện kiến thức của họ 

Bảng 21. Quản lý rừng ngập mặn ở cấp địa phương (%) 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Trưởng thôn tham gia vào bảo tồn và quản lý rừng ngập mặn

Có 55 63 18 0 42 21

Không 45 38 82 100 58 79
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về rừng ngập mặn. Thêm vào đó, các xã nghiên 
cứu còn có hệ thống truyền thanh riêng đến 
từng thôn, thực hiện phát thanh 2 lần mỗi 
ngày, mỗi lần 15 phút. Các bản tin có thể có 
thông tin về quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn. 
Một số người dân địa phương phàn nàn là chất 
lượng bản tin không cao.

Kết quả từ khảo sát hộ cũng cho thấy có những 
hình thức bảo vệ rừng ngập mặn khác nhau tại 
ba thôn khác, khi chỉ có ít người biết về các tổ 
bảo vệ rừng ngập mặn cũng như về các thành 
viên của tổ này (17% ở Thúy Lạc, 37% ở thôn 
Thượng và 24% ở thôn Bốn – Hình 7). Thôn 
Thúy Lạc ở khá xa rừng ngập mặn nên cũng 
không có nhiều dân vào rừng khai thác các sản 
phẩm. Tương tự, các tổ bảo vệ rừng ngập mặn 
cũng không được xem là quan trọng lắm ở các 
thôn Thượng và Bốn. Mặc dù vậy, người dân 
cũng biết là nếu ai phá hoại rừng ngập mặn sẽ 
bị phạt.

Có 65 -77% số người trả lời tại năm điểm 
nghiên cứu (các thôn Đông Tân, Ninh Phú, 
Hưng Long Nam, thôn Thượng và thôn Bốn) 
không biết về các quy định pháp luật về quản 
lý và bảo vệ rừng ngập mặn và tỷ lệ này là 37% 
ở thôn Thúy Lạc. Tại thôn Thúy Lạc, nhiều người 
được phỏng vấn nói rằng họ không biết bất cứ 
quy định nào liên quan đến rừng ngập mặn. Họ 
chỉ biết việc thực hiện chuyển đổi rừng ngập 

mặn gần đó thành các đầm nuôi tôm và các 
công ty tư nhân sở hữu sở hữu các đầm này. 
Khoảng 86 - 100% số người được phỏng vấn ở 
các điểm nghiên cứu biết các quy định về rừng 
ngập mặn được do cấp thôn hoặc xã ban hành. 
Tuy nhiên, họ không biết các văn bản pháp luật 
của tỉnh hoặc của Nhà nước (ví dụ Luật Bảo 
vệ và Phát triển rừng 2004, Luật Lâm nghiệp 
2017). Họ không hiểu hoặc không thể tiếp cận 
thông tin về chính sách và các văn bản pháp 
luật khác ở cấp quốc gia. Một số người trả lời 
phỏng vấn thậm chí không biết các luật và các 
quy định họ đang tuân thủ là do cấp nào ban 
hành (Hình 8).

UBND xã được những người trả lời phỏng vấn 
đề cập thường xuyên nhất và là cơ quan có 
chức năng như: ‘bảo vệ rừng ngập mặn’, ‘thực 
thi luật và các quy định liên quan đến khai 
thác các sản phẩm từ rừng ngập mặn’, ‘xử phạt 
các đối tượng vi phạm quy định liên quan đến 
rừng ngập mặn’, ‘giải quyết các mâu thuẫn xuất 
phát từ việc sử dụng rừng ngập mặn’, ‘trồng lại 
rừng ngập mặn ở những nơi mất rừng’ và ‘nâng 
cao nhận thức về bảo tồn hệ sinh thái rừng 
ngập mặn’ (50-97% người phỏng vấn) (Bảng 
22). Những người tham gia FGD và phỏng vấn 
hộ gia đình nói rằng khi phát hiện một hành vi 
vi phạm, người dân địa phương, tổ bảo vệ rừng 
hay trưởng thôn đều phải báo cáo lên UBND xã 
để xử lý.
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Hình 7. Sự hiểu biết ở địa phương về ai có trách nhiệm quản lý rừng ngập mặn 
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Tại tất cả các thôn ngoại trừ Đông Tân và Ninh 
Phú của tỉnh Thanh Hóa, đồn biên phòng được 
chọn là tổ chức quan trọng nhất trong việc bảo 
vệ rừng ngập mặn (30-70%). Nhóm nữ lớn tuổi 
thôn Đông Tân cũng khẳng định các đồn biên 
phòng là đơn vị bảo vệ rừng tốt nhất, có đủ 
nguồn lực (nhân lực và trang thiết bị) để bảo vệ 
rừng ngập mặn hiệu quả.

Các Tổ Bảo vệ Rừng (FPG) của xã cũng được 
người dân đề cập trong các cuộc phỏng vấn 
là có trách nhiệm ‘bảo vệ rừng ngập mặn’ và 
‘giám sát các hoạt động khai thác bất hợp pháp’ 
(20-93%). Đặc biệt ở Hưng Long Nam, tỉnh Thái 
Bình, rất nhiều người dân thừa nhận vai trò 
của FPG trong công tác bảo vệ rừng ngập mặn 
(87%). Trưởng thôn Hưng Long Nam cho biết 
FPG đã thực hiện tốt trách nhiệm của nhóm 
và người trả lời phỏng vấn trong nhóm cung 
cấp thông tin chính cũng cho biết FPG giao 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và Tổ 
bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra ở các vùng 
rừng ngập mặn. Theo trưởng nhóm FPG của xã 
Đông Long, Tổ bảo vệ rừng có bảy thành viên 
(một Tổ trưởng, một tổ phó và năm thành viên 
bao gồm cả các công an viên của xã). UBND xã 
lựa chọn thành viên dựa trên một số tiêu chí 
để đảm bảo bảo vệ được rừng như sống gần 
rừng ngập mặn hoặc có đầm thủy sản gần rừng 
ngập mặn, và có đại diện thành viên của tất 

các thôn trong xã Đông Long. Trước năm 2016, 
FPG nhận được kinh phí ngân sách hàng năm 
để bảo vệ rừng. Từ năm 2016, Tổ bảo vệ rừng 
này được cấp kinh phí thông qua Dự án tài trợ 
của Hàn Quốc. Ngoài ra, theo báo cáo của FPG 
Đông Long, xã còn ký một hợp đồng khoán bảo 
vệ rừng có giá trị 10 năm với Tổ bảo vệ để quản 
lý 2,5 ha đầm phá ven biển để thực hiện trồng 
và bảo vệ rừng ngập mặn. FPG không được 
người dân các thôn Thượng và Bốn, tỉnh Quảng 
Ninh đánh giá cao (20-30%). Lý do đầu tiên là 
do thiếu kinh phí cho hoạt động của Tổ. Trước 
đây, kinh phí bảo vệ rừng được một dự án của 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
chi trả nhằm giúp các thôn giảm sức ép lên 
rừng ngập mặn. Theo trưởng thôn Thượng, khi 
dự án kết thúc, FPG không còn nguồn kinh phí 
để hoạt động. Tuy nhiên, người dân địa phương 
vẫn có nhận thức tốt về nhu cầu phải bảo vệ 
rừng ngập mặn. Theo quan điểm của người dân 
sống ở xã Đồng Rui, rừng ngập mặn là rừng của 
cộng đồng và tất cả mọi người nên có trách 
nhiệm bảo vệ rừng.

Vai trò của trưởng thôn cũng được thừa nhận 
trong bảo vệ rừng (20–84%), đặc biệt trong việc 
‘trồng lại rừng ngập mặn tại các khu vực đã bị 
suy thoái’, ‘tổ chức các cuộc họp cộng đồng về 
quản lý rừng ngập mặn’, ‘gắn kết cộng đồng 
trong bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn’ và 
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Bảng 22. Nhận thức của người dân địa phương về cơ quan quản lý rừng ngập mặn 
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn

UBND xã 67 74 52 61 75 56

Trưởng thôn 44 33 12 3 38 52

Tổ bảo vệ rừng 33 23 87 48 20 34

Đồn biên phòng 59 48 5 26 0 0

Thực thi luật và quy định về khai thác sản phẩm từ rừng ngập mặn 

UBND xã 82 73 63 69 79 85

Trưởng thôn 34 30 11 3 18 29

Tổ bảo vệ rừng 10 9 49 21 14 29

Đồn biên phòng 45 35 0 10 0 0

Giám sát hoạt động khai thác trái phép

UBND xã 60 67 38 41 69 69

Trưởng thôn 36 23 1 0 31 44

Tổ bảo vệ rừng 30 29 87 93 24 27

Đồn biên phòng 68 35 4 19 0 0

Xử phạt người vi phạm các quy định về rừng ngập mặn 

UBND xã 78 88 78 92 96 90

Trưởng thôn 20 25 4 0 9 24

Tổ bảo vệ rừng 3 7 34 16 13 19

Đồn biên phòng 67 33 0 0 0 0

Giải quyết các mâu thuẫn xuất phát từ sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn

UBND xã 92 87 78 97 97 89

Trưởng thôn 31 42 8 0 14 38

Tổ bảo vệ rừng 2 8 46 22 11 16

Đồn biên phòng 44 22 1 6 0 0

Trồng lại rừng ngập mặn ở nơi đã xuống cấp

UBND xã 44 58 45 60 72 53

Trưởng thôn 17 41 12 4 49 53

Tổ bảo vệ rừng 35 16 57 8 0 3

Đồn biên phòng 18 7 0 0 0 0

Các hội đoàn 24 25 22 24 37 27

Xem tiếp ở trang sau
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Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Tổ chức các cuộc họp cộng đồng về quản lý rừng ngập mặn 

UBND xã 54 48 59 45 41 23

Trưởng thôn 66 77 59 59 84 77

Tổ bảo vệ rừng 16 10 23 9 0 0

Đồn biên phòng 20 6 2 0 0 0

Các hội đoàn 13 16 14 23 14 14

Gắn kết các cộng đồng địa phương vào quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn 

UBND xã 59 48 69 75 54 20

Trưởng thôn 54 73 45 43 81 73

Tổ bảo vệ rừng 20 16 15 7 0 0

Đồn biên phòng 20 6 0 0 0 0

Các hội đoàn 15 22 20 21 13 18

Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn

UBND xã 65 54 76 80 49 20

Trưởng thôn 41 69 29 32 78 71

Tổ bảo vệ rừng 20 13 22 8 4 0

Đồn biên phòng 25 10 2 0 0 0

Các hội đoàn 16 18 14 24 18 18

Giám sát tình trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn

UBND xã 64 65 44 63 68 80

Trưởng thôn 39 43 3 4 41 48

Tổ bảo vệ rừng 36 29 67 67 11 0

Đồn biên phòng 50 28 0 4 0 0

Đơn vị: Phần trăm số người trả lời cho rằng đối tượng nào có trách nhiệm cụ thể gì

‘nâng cao nhận thức bảo tồn hệ sinh thái rừng 
ngập mặn’.

Phỏng vấn hộ gia đình cũng chỉ ra rằng tại một 
số vùng, các hội và đoàn thể cũng đóng một 
vai trò nhất định trong việc trồng rừng ngập 
mặn hoặc nâng cao nhận thức về bảo tồn hệ 
sinh thái rừng ngập mặn. Các tổ chức này bao 
gồm: hội phụ nữ, đoàn thanh niên hoặc hội 
nông dân. Ví dụ, tại các thôn Đông Tân và Ninh 
Phú, đoàn thanh niên khởi động các sáng kiến 

trồng cây và thu gom rác hai lần mỗi năm (theo 
nhóm nam giới lớn tuổi  tại Đông Tân, và nhóm 
nam giới trẻ tuổi ở Ninh Phú). Các phỏng vấn ở 
thôn Đông Tân cũng đề cập đến hội nông dân 
như một tổ chức có liên quan đến quản lý rừng 
ngập mặn. Nhóm phụ nữ lớn tuổi Ninh Phú 
cho biết hội nông dân đảm nhận giám sát việc 
trồng cây phân tán. Tương tự, theo hội phụ nữ 
xã Đồng Rui, khi khởi động một dự án, UBND 
xã thường chọn hội phụ nữ là cơ quan đứng ra 
thực hiện các hoạt động dự án.

Bảng 22.  Tiếp trang trước
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Thiếu thông tin về các dự án ngoài chương 
trình nhà nước liên quan đến bảo vệ và phát 
triển rừng ngập mặn. FGD ở tất cả các điểm 
nghiên cứu cho thấy có khá nhiều dự án do 
quốc tế tài trợ được thực hiện tại các điểm 
nghiên cứu, tuy nhiên các nỗ lực truyền thông 
về mục tiêu và hoạt động của các dự án này 
đến người dân địa phương là thiếu hoặc 
không hiệu quả. FGD cũng cho thấy thông tin 
liên quan đến các dự án này không được chia 
sẻ rộng rãi.

Hình thức quản trị mới và chỉ số tiếp cận có 
sự tham gia. Năm 2000, xã Đồng Rui muốn 
cho người ngoài thuê một số khu vực ở thôn 
Thượng để khai thác thủy hải sản (nghĩa 
là, chỉ những người thuê các khu vực đó có 
quyền khai thác), nhưng người dân trong 
thôn không đồng ý nên chính sách này không 
thể thực hiện.

Nhận thức của người dân về hiệu quả của các 
thể chế và các quy định pháp luật. Nói chung, 
người dân địa phương đồng ý với các nguyên 
tắc đằng sau các quy định pháp luật được áp 
dụng tại thôn của họ (Hình 9). Tất cả đều đồng 
ý rằng việc bảo vệ rừng ngập mặn là có ích và 
ngược lại, rừng ngập mặn sẽ hỗ trợ và bảo vệ 
thôn làng. Các quy định pháp luật được mọi 
người biết đến bao gồm Luật bảo vệ và Phát 

triển rừng 2004 do cấp trung ương ban hành; 
các quy định của tỉnh, huyện, xã; và các quy chế 
bảo vệ rừng ngập mặn được áp dụng ở mỗi 
thôn. Kênh chính để phổ biến các văn bản pháp 
luật và quy định liên quan là thông qua phát 
thanh hàng ngày ở các thôn. Ngoài ra, quản 
lý và bảo vệ rừng ngập mặn cũng được tuyên 
truyền và thảo luận trong các cuộc họp thôn, 
như một kênh để thúc đẩy kiến thức và hiểu biết 
cho cộng đồng và người dân địa phương.

Theo 34% số người trả lời tại thôn Đông Tân, 
tỉnh Thanh Hóa, Đồn biên phòng nên là đơn 
vị giám sát và quản lý rừng ngập mặn. Ở các 
thôn Ninh Phú, tỉnh Thanh Hóa và cả hai thôn ở 
Quảng Ninh, khoảng 40% số người trả lời cho 
rằng việc này là trách nhiệm của cộng đồng. Tại 
hai thôn của tỉnh Thái Bình, 65% số người trả 
lời cho rằng đây là trách nhiệm của UBND xã 
(Hình 10).

Sự phối hợp và tương tác giữa chính quyền tỉnh, 
huyện, xã và các thôn trong bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn là tương đối tích cực. Tại Thanh 
Hóa và Quảng Ninh, khoảng 60-80% số người 
được hỏi cho biết chính quyền cấp trên có tham 
khảo ý kiến cộng đồng địa phương về việc quản 
lý và bảo vệ rừng ngập mặn trước khi quyết định 
các hoạt động. Tuy nhiên, tại tỉnh Thái Bình, tỷ 
lệ này thấp hơn ; một số người không nghĩ rằng 
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Hình 9. Sự đồng thuận của địa phương với các quy định pháp luật về bảo vệ rừng 
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Hình 10. Quan điểm của người trả lời phỏng vấn về việc ai nên quản lý rừng ngập mặn
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Hình 11. Các cơ quan quản lý có tham vấn cộng đồng trước khi quyết định việc bảo tồn và 
quản lý rừng ngập mặn 
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các cơ quan có thẩm quyền cao hơn đã hoàn 
thành trách nhiệm của họ trong vấn đề này 
(Hình 11).

Hình 12 cho thấy hơn 70% người dân địa 
phương tại ba tỉnh tôn trọng các chỉ đạo của 
các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã. Tuy 
nhiên, tại Thái Bình có đến 10% số người được 

hỏi đã trả lời họ không nghĩ là ý kiến của 
các cấp chính quyền đã được tôn trọng và 
thực hiện.

Tại sáu thôn, từ 46% đến 92% số người được 
hỏi đồng ý rằng các luật lệ là có thể chấp 
nhận được đối với cộng đồng và có ích cho 
việc bảo tồn rừng ngập mặn (Hình 13). Tuy 

Hình 12. Cộng đồng tôn trọng và thực thi các ý kiến của các cơ quan quản lý 

100%80%60%40%20%0%

Bốn

Thượng

Thuý Lạc

Hưng Long Nam

Ninh Phú

Đông Tân

Đồng ý

31879

31285

91477

3196

2593

112069

Không biết Không đồng ý

Q
uả

ng
 N

in
h

Th
ái

 B
ìn

h
Th

an
h 

H
oá

Hình 13. Sự đồng thuận và tuân thủ các luật lệ xây dựng bởi cộng đồng và lợi ích của 
các luật lệ này đối với rừng ngập mặn
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nhiên, vẫn còn những vấn đề liên quan đến 
quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn trong khu 
vực. Đặc biệt, việc chuyển đổi rừng ngập mặn 
thành đầm nuôi tôm cá gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho rừng ngập mặn. 

Nhận thức địa phương về ai nên sở hữu và 
quản lý rừng ngập mặn. Tại các điểm nghiên 
cứu, rừng ngập mặn chưa chính thức được 
giao cho các xã hoặc thôn (trừ ở xã Đồng Rui, 
tỉnh Quảng Ninh). Sở NN&PTNT và Sở TN&MT 
thực hiện quản lý rừng ngập mặn và đất đai 
trên toàn tỉnh. Sở NN&PTNT và đại diện của 
UBND tỉnh quản lý rừng ngập mặn, trong khi 
Sở TN&MT quản lý về đất đai nơi có rừng ngập 
mặn. Các xã bảo vệ rừng ngập mặn và thực 
hiện các hoạt động liên quan được giao bởi 
các cơ quan chức năng cấp huyện và tỉnh. Hầu 
hết các cộng đồng cho rằng rừng ngập mặn 
sẽ được quản lý hiệu quả nếu được giao cho 
các xã.

Năm trong số sáu FGD tại các thôn khẳng định 
rằng UBND xã vẫn nên là cơ quản quản lý rừng 
ngập mặn vì nếu rừng thuộc về ‘’mọi người dân” 
thì sẽ không có ai bảo vệ cả. Chỉ ở thôn Đông 
Tân, người dân mới lập luận rằng rừng ngập 
mặn có thể được giao cho UBND xã nhưng sẽ 
được bảo vệ và quản lý tốt nhất bởi các đồn 
biên phòng, công an xã và tổ bảo vệ rừng, vì 
các nhóm này có nguồn lực và nhân sự để bảo 
vệ rừng ngập mặn. Người dân được phỏng vấn 
tại hai thôn ở tỉnh Quảng Ninh cho rằng bảo 
vệ rừng ngập mặn phải được xác định là một 
trong các nhiệm vụ của trưởng thôn.

Các phản hồi trong khảo sát 604 hộ gia đình 
cũng cho thấy rằng người dân ở các tỉnh khác 
nhau đưa ra các giải pháp khác nhau. Tại Thái 
Bình, hầu hết người dân (64-65%) cho rằng 
UBND xã sẽ là cơ quan quản lý và bảo vệ rừng 
ngập mặn phù hợp nhất vì có đủ nhân lực và 
quyền hạn để thực hiện công việc này. Tuy 
nhiên, một số cho rằng các thôn và cộng đồng 
nên có quyền quản lý và bảo vệ rừng ngập 
mặn vì họ sống gần và có sinh kế dựa vào rừng 
ngập mặn. 

Các chuẩn mực xã hội tại các điểm nghiên cứu 
cũng cho thấy sự khác biệt, đặc biệt là vai trò 
của phụ nữ và nam giới trong gia đình. Phụ 
nữ thường ở nhà và trực tiếp tham gia vào sản 
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, và do 
đó, có thường xuyên tiếp cận tài nguyên rừng 

ngập mặn. Ngược lại, đàn ông thường tham 
gia đánh cá xa bờ và di cư đến các thành phố 
để làm việc (theo các nhóm phụ nữ lớn tuổi ở 
Hưng Long Nam và Đông Tân). Điều này cũng 
được phản ánh một phần trong kết quả FGD, 
cho thấy phụ nữ biết nhiều chương trình liên 
quan đến rừng ngập mặn hơn nam giới. Kết 
quả FGD cũng phù hợp với khảo sát 604 hộ gia 
đình. Tại sáu thôn nghiên cứu, phụ nữ ở nhà 
thường xuyên hơn nam giới, với con số phụ nữ 
chiếm 60%-80% số người được hỏi. Dựa trên 
các thảo luận giữa người phỏng vấn và người 
trả lời, sự khác biệt về giới này là bởi vì, ở các 
vùng này, đàn ông thường làm việc xa nhà để 
tìm thu nhập cao hơn và ổn định hơn; trong 
khi phụ nữ làm việc gần nhà hơn và thu nhập 
thấp hơn. Thông thường, phụ nữ chăm sóc 
nhà cửa, tài sản và con cái. Ngoài ra, mọi người 
thường cho là đàn ông dễ dàng hơn trong 
các công việc lao động chân tay có nhiểu rủi 
ro, chẳng hạn như đánh bắt xa bờ hoặc làm 
những công việc xa nhà.

4.5 Các cơ chế khuyến khích và hạn 
chế đối với bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn

Kết quả từ FGD tại các điểm cho thấy rằng có 
nhiều chương trình nhà nước và ngoài nhà 
nước tài trợ cho bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn, nhắm mục tiêu thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu (Bảng 23). Ngoài các 
chương trình của nhà nước và ngoài nhà 
nước do chính phủ và các NGO chủ trì, một số 
phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở và cộng 
đồng được áp dụng (Bảng 23 và Bảng 24). Tuy 
nhiên, theo nhóm phụ nữ trẻ ở Thúy Lạc, bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn chủ yếu được 
tài trợ thông qua ngân sách nhà nước.

Mặc dù đã có tương đối nhiều chương trình 
dự án, nhưng không phải tất cả mọi người đều 
có thông tin và được tham gia. Phụ nữ lớn tuổi 
thôn Hưng Long Nam khẳng định rằng chỉ có 
một nhóm (công an viên thôn) được thông 
báo đầy đủ về các dự án và trực tiếp tham gia 
vào các hoạt động.

Kết quả FGD cũng cho thấy các chương trình 
nhà nước và ngoài nhà nước đã tạo ra cả 
các tác động tích cực và tiêu cực trong việc 
khuyến khích người dân địa phương tham gia 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn (Bảng 24).
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Bảng 23. Các sáng kiến bảo vệ rừng ngập mặn trước đây và hiện nay tại các điểm nghiên cứu
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Chương 
trình Nhà 
nước

Chương trình 
quản lý đê điều 
và kiểm soát lũ 
tỉnh Thanh Hóa 
(F+); 
5MHRP (F+, F-, 
M+); Chương 
trình UBND xã 
(F+); 
Hội Phụ nữ, 
Đoàn Thanh 
niên; 
Quỹ Hỗ trợ 
Thiên tai Trung 
ương (M-)

Hội Nông 
dân (F+) và 
Đoàn Thanh 
niên (M-); 
Dự án quản 
lý đê điều; Dự 
án phát triển 
nông thôn 
tỉnh Thanh 
Hóa (M+).

Chương trình327 
(F+); 
PAM (F+; M+); 
5MHRP (F+, M+); 
Chương trình 
của Sở NNPTNT 
(M+).

Chương trình 
phục hồi rừng 
của Đoàn 
Thanh niên (F+, 
F-); PAM (M+); 
Dự án của xã 
(F+).

Hội Cựu 
chiến 
binh (F-); 
Chương 
trình đào 
tạo về bảo 
vệ rừng 
ngập mặn 
của huyện 
(F-).

PAM (F+).

Chương 
trình 
ngoài 
nhà nước

Chữ thập đỏ 
(F+, F-, M+); 
Tổ chức CARE 
International 
(F+, F-, M+, M-).

Tổ chức CARE 
International; 
Chương trình 
Rừng và 
Đồng bằng 
(F+, M+); Chữ 
thập đỏ.

Hợp tác xã (F+); 
Chữ thập đỏ (F+-
, M-); Dự án Hàn 
Quốc (AFoCO) 
(F+, M+), Dự án 
Đan Mạch (M+); 
Các Tổ bảo vệ 
rừng ngập mặn 

Chữ thập đỏ 
Đan Mạch 
(F+); Chữ thập 
đỏ (M+); Dự 
án Đan Mạch 
(M+); 
Dự án Nhật Bản 
(M+); các sáng 
kiến tự nguyện; 
các hội đoàn 
địa phương (ví 
dụ Hội Phụ nữ). 

Dự án Nhật 
Bản (F-); 
ACTMANG 
và KVT, 
Nhật Bản 
(M+); 
Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 
(M+); 
Chương 
trình Phục 
hồi rừng 
của JICA 
(M-).

Dự án Nhật 
Bản (F+); 
Dự án Hà 
Lan (M+); 
Dự án 
UNDP (M+, 
M-); 
Dự án 
ACTMANG, 
Nhật Bản 
(M-)

Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung (FGD); Ghi chú: F+ từ FGD với phụ nữ lớn tuổi; F- từ FGD với phụ nữ trẻ; M+ từ FGD với nam 
giới lớn tuổi; M- từ FGD với nam giới trẻ..

Bảng 24 cho thấy hầu hết các chương trình (cả 
nhà nước và ngoài nhà nước) được thiết kế cho 
đến nay tập trung chủ yếu vào chi trả công lao 
động để bảo vệ rừng, cũng như cung cấp đào 
tạo và giống, vật tư nông nghiệp cho người dân 
địa phương. Tại thôn Hưng Long Nam, tiền từ 
các chương trình nhà nước và ngoài nhà nước 
chi trả cho các thành viên Hội Phụ nữ được trích 
một phần đóng góp cho quỹ Hội; phần còn lại 
để trang trải chi phí trồng lại rừng, cũng như 
tổ chức các hoạt động khác như tham quan 
học tập. Tuy nhiên, những cơ chế khuyến khích 
như vậy không được truyền thông rộng rãi đến 
người dân địa phương và có một số hạn chế 
như đã thảo luận ở phần trước. Đầu tiên, nhóm 
phụ nữ trẻ ở Hưng Long Nam khẳng định rằng 
mức thanh toán thấp, không tạo ra nhiều động 

lực đủ kích thích cho người dân địa phương 
tham gia bảo vệ và trồng rừng ngập mặn. Các 
dự án tương tự PES trước đây đầu tư chủ yếu 
vào trồng rừng ngập mặn. Tuy nhiên, theo 
nhóm phụ nữ lớn tuổi thôn Thúy Lạc, không có 
đất để trồng rừng ngập mặn mới. Việc trồng 
rừng ngập mặn mới, theo nhóm này, nên được 
thực hiện ở khu vực có đầm tôm bị xói mòn 
và nên trồng lại để hài hòa các mục tiêu nuôi 
trồng thủy sản và rừng ngập mặn. Tương tự, các 
ưu đãi cho đến nay chỉ nhằm mục đích trồng 
lại rừng ngập mặn; không có khuyến khích đủ 
mạnh cho bảo vệ và chăm sóc rừng ngập mặn 
đang có. 

Theo các người dân tham gia FGD, các hệ thống 
giám sát và đánh giá (M&E) và các chương trình 
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Bảng 24. Tác động thúc đẩy và hạn chế bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại các điểm 
nghiên cứu theo các phỏng vấn

Các chương 
trình

Thúc đẩy Hạn chế

Nhà nước  • Đầu tư vào cây giống và trồng rừng;
 • Trả 120.000-150.000 một ngày công lao 

động;
 • Tổ chức các hoạt động thu nhặt rác thải;
 • Xây dựng đê điều và trồng rừng.

Nghiêm cấm các hoạt động sau: 
 • phá rừng để nuôi trồng thủy sản 
 • khai thác củi
 • khai thác gỗ
 • săn bắt chim
 • đánh bắt thủy hải sản bằng kích điện. 

 
Biên phòng xử lý vi phạm. Hình phạt bao 
gồm:
 • chặt một cây gỗ phạt 50.000-100.000 VNĐ.
 • chăn thả gia súc trong rừng ngập mặn, 

phạt 300.000 VNĐ/mỗi vụ.
 • công an viên thôn Thượng sẽ đốt đăng 

lưới nếu có phá rừng ngập mặn.

Ngoài nhà 
nước

 • Trồng rừng (người dân được trả 20.000 VNĐ/
ngày); 

 • Hỗ trợ mua cây giống;
 • Hỗ trợ mua phân bón và đào tạo về trồng 

rừng;
 • Đào tạo cách thu hoạch quả, canh tác và 

trồng cây;
 • Thành lập nhóm bảo vệ rừng để tuần tra 

phát hiện và giải quyết vi phạm;
 • Cung cấp giống và đào tạo về trồng rừng 

ngập mặn; 
 • Tài trợ trâu bò cho hộ nghèo;
 • Một số người dân ký hợp đồng với xã trồng 

Phi lao ở một số khu vực, sau đó thuê dân 
làng trồng. Những người này sẽ được phép 
khai thác gỗ sau vài năm và sẽ phải trả một 
phần lợi nhuận cho xã.

 • Phân vùng rừng ngập mặn, người dân chỉ 
được phép khai thác các sản phẩm rừng ở 
những nơi nhất định.

Các sáng kiến 
tự thân của 
các thôn

 • Người dân báo cáo chính quyền địa phương 
về các vụ chặt phá rừng hoặc khai thác vỏ 
cây được thưởng 200.000 VNĐ;

 • Mỗi người đóng góp 5.000 VNĐ để bảo vệ 
rừng;

 • Nhiều hộ trồng rừng ngập mặn quanh đầm 
tôm của mình để tránh bão nhỏ. Tuy nhiên, 
khả năng chống bão của rừng ngập mặn 
quy mô nhỏ tương đối hạn chế; cây ngập 
mặn không sống được trong các ao tù do 
điều kiện không phù hợp cho sự phát triển 
của cây;

 • Mỗi người dân đánh cá ở biển phải trả 2.000 
VNĐ một lần vào rừng ngập mặn để bảo vệ 
rừng theo quy định của thôn (Thượng F+).

 • Thành lập các nhóm 5 hộ; từng hộ lần lượt 
nuôi trâu bò sau đó chia thu nhập sau khi 
bán. Ý tưởng là sẽ chuyển trâu bò sang hộ 
tiếp theo, nhưng có những hộ không tuân 
thủ thỏa thuận và giữ lại toàn bộ thu nhập. 

 • Mức phạt 50.000 VNĐ nếu chặt một cây 
gỗ (vi phạm lần đầu) và 2 triệu VNĐ (lần vi 
phạm thứ 2).
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nhà nước và ngoài nhà nước cũng còn nhiều 
bất cập:
• Cả các dự án nhà nước và ngoài nhà nước 

đều không có M&E rõ ràng và không được 
thực thi tốt, dẫn đến sự tuân thủ tại địa 
phương thấp. Ví dụ, 80% dân làng vẫn kiếm 
củi và săn bắt chim mặc dù điều này là bất 
hợp pháp. Bảng 25 chỉ ra rằng hơn một nửa 
số hộ gia đình được phỏng vấn nói rằng họ 
không bị cắt hợp đồng công việc với dự án 
ngay cả khi không tuân thủ các điều khoản 
tham chiếu đã thỏa thuận. Chính quyền 
địa phương không thường xuyên theo dõi; 
tương tự như vậy, 50% nhóm người nam giới 
trẻ thôn Thượng nói rằng mặc dù thôn có 
một nhóm bảo vệ rừng bốn người với nhiệm 
vụ tuần tra hai đến ba lần mỗi tuần, nhưng 
trên thực tế, họ không thực hiện được việc 
này. Sự bất cập thể hiện trong mức phạt thấp 
và không có điều khoản bắt buộc người vi 
phạm trồng lại rừng. Khi xảy ra vi phạm (ví 
dụ: tại thôn Hưng Long Nam), UNND xã chỉ 
phạt hành chính chứ không trồng lại khu vực 
rừng bị phá. Việc trồng lại rừng được coi là 
việc của các tổ chức ngoài nhà nước (ví dụ 
Hội Chữ thập đỏ) chứ không phải của chính 
quyền. 

• UBND xã ban hành các quy định, nhưng 
không rõ ràng về mức độ phạt cho mỗi vi 
phạm. Ví dụ, quy định cấm khai thác gỗ rừng, 
nhưng người dân địa phương không biết 
mức độ phạt là bao nhiêu (theo nhóm phụ 
nữ trẻ thôn Bốn). Người dân cũng không rõ 
liệu việc đấu thầu đầm tôm tại địa phương 
có mang lại khoản kinh phí nào toàn cộng 
đồng hay không; người dân vẫn phải đóng 
góp cho các dịch vụ công cộng như đường 
xá mặc dù đã cho thầu các đầm tôm. 

• Chỉ một vài người dân, được chính quyền địa 
phương cho là đủ sức khỏe và sẵn sàng bảo 
vệ rừng, được tham gia vào các FPG và có cơ 
hội tiếp cận các khoản chi trả liên quan (theo 
nhóm nam giới lớn tuổi thôn Hưng Long 

Nam). Điều này không khuyến khích những 
người dân khác tích cực tham gia vào việc 
bảo vệ và phát triển rừng.

4.6 Sự tham gia của người dân địa 
phương vào các dự án liên quan đến 
rừng ngập mặn 

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn là hoạt 
động tương đối phổ biến tại các điểm nghiên 
cứu. Ở Thanh Hóa và Quảng Ninh, 73-84% số 
người được hỏi cho biết họ có tham gia vào 
việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn (Hình 
14). Thông thường, khi một dự án rừng ngập 
mặn đến một xã, xã sẽ giao các hoạt động cho 
các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, FPG 
và các tổ chức khác. Các hội đoàn này sau đó sẽ 
kêu gọi các thành viên tham gia vào các hoạt 
động và có thể giữ một phần kinh phí nhận 
được cho việc điều hành và các hoạt động tiếp 
theo. Hầu hết kinh phí được chi trả cho các 
thành viên theo mức độ tham gia của họ.

Tại Thái Bình, chỉ có 31-36% hộ gia đình cho 
biết họ đã tham gia vào các chương trình và dự 
án phát triển rừng ngập mặn (Hình 14). Đó là 
do khu vực đã được đầu tư một số dự án rừng 
ngập mặn. Trong tương lai, xã dự định sẽ phân 
bổ các hoạt động cho các hội hoặc các tổ bảo 
vệ rừng để họ chịu trách nhiệm thực hiện và 
điều hành. Một số người nói rằng các xã trước 
đây đã giao việc trồng rừng ngập mặn cho một 
tổ chức xã hội dân sự; tuy nhiên, kết quả không 
khả quan vì khó kiểm soát và giám sát các hoạt 
động và sự tham gia. Như vậy, họ đã rút kinh 
nghiệm để chọn đúng người cho từng hoạt 
động trong dự án rừng ngập mặn.

Hầu hết ở các địa bàn nghiên cứu, 69-100% 
người trả lời đều cho rằng họ tham gia các 
hoạt động liên quan đến rừng ngập mặn chủ 
yếu đều thông qua cộng đồng địa phương. Chỉ 

Bảng 25. Nhận thức của người dân về hậu quả của việc không tuân thủ
Tỉnh Thanh Hóa Thái Bình Quảng Ninh

Thôn Đông Tân Ninh Phú Hưng Long Nam Thúy Lạc Thượng Bốn

Anh/chị có bị buộc ngừng tham gia dự án nếu không làm công việc của mình không? (%)

Có 49 37 36 30 36 27

Không 51 63 64 70 64 73
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Hình 15. Tỉ lệ số người tham gia các hoạt động liên quan rừng ngập mặn thông qua các cách 
khác nhau

100%80%60%40%20%0%

Bốn

Thượng

Thuý Lạc

Hưng Long Nam

Ninh Phú

Đông Tân

Có

2278

2179

6436

1684

2773

6931

Không

Q
uả

ng
 N

in
h

Th
ái

 B
ìn

h
Th

an
h 

H
oá

Hình 14. Tỉ lệ hộ gia đình tham gia vào các dự án rừng ngập mặn 

một số ít người trả lời như 4% tại thôn Đông 
Tân tham gia các hoạt động qua hợp đồng 
trực tiếp với các dự án; 1% tại thôn Ninh Phú 
và 4% tại thôn Thượng tham gia các hoạt động 
thông qua các hợp đồng với các bên tư nhân 
(Hình 15). 

Trồng và chăm sóc rừng ngập mặn là hoạt 
động chính chiếm hầu hết nguồn lực của các 
dự án. Tại cả ba tỉnh, trồng rừng thu hút 66-96% 
số người tham gia (Hình 16). Việc tuyên truyền 
chỉ được thực hiện tốt tại Thanh Hóa, nơi có 
13- 16% số người trả lời có tham gia vào hoạt 
động này.
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4.7 Sự sẵn sàng chi trả và tham gia 
vào các hoạt động bảo vệ rừng ngập 
mặn

Kết quả FGD ở tất cả các điểm nghiên cứu cho 
thấy tất cả những người tham gia mong muốn 
có rừng ngập mặn và sẵn sàng bảo vệ rừng 
ngập mặn. Tại các thôn như Đông Tân, người 
dân sẵn sàng chi trả 5.000-10.000 VNĐ/người/
tháng vào một quỹ PFES nếu có. Tuy nhiên, 
sự sẵn sàng chi trả này là có điều kiện và phụ 
thuộc vào một vài yếu tố:
• Việc thực thi luật phải nghiêm hơn, và các 

FPG phải cam kết thực hiện đầy đủ chức 
trách của họ; người được hưởng lợi nhiều 
phải chi trả nhiều hơn; và UBND xã phải tổ 
chức họp để thông qua việc thành lập quỹ 
(thôn Đông Tân).

• Cần có một phương pháp phù hợp để xác 
định ai được hưởng lợi (thôn Đông Tân). 

• Cần có hòm thư góp ý và khẩu hiện trên 
đường vào rừng để khuyến khích mọi người 
tự nguyện chi trả phí bảo vệ rừng (thôn 
Đông Tân).

• Người dân sẵn sàng tham gia vào các hoạt 
động trồng lại rừng nếu nhà nước cung cấp 
cây giống (thôn Đông Tân).

• Người dân địa phương sẵn sàng trả phí PFES 
nếu năm đó họ làm ăn tốt.

• Các công ty chế biến hải sản cần phải trả 
nhiều hơn do họ đầu tư và thu lợi nhiều hơn 
so với người dân địa phương.

• Sự sẵn sàng của những người địa phương 
sinh sống tại thôn là cao hơn so với những 
người rời thôn đi kiếm việc ở thành phố; 
những người mà rừng ngập mặn không 
mang lại bất cứ lợi ích trực tiếp nào cho họ 
thì không sẵn sàng chi trả.

Hình 17 cho thấy rất nhiều đối tượng khác nhau 
mà người dân địa phương cho rằng họ phải chi 
trả cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. 
Trong đó 70% số người trả lời đồng ý rằng nhà 
nước phải chi trả cho bảo vệ rừng ngập mặn vì 
họ là chủ và người quản lý.

Hầu hết những người trả lời phỏng vấn hộ sẵn 
sàng chi trả một số tiền để bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn, tùy thuộc vào lợi ích họ nhận 
được từ rừng ngập mặn và điều kiện kinh tế 
thực tế của họ (61-85% số người được hỏi đồng 
ý - Hình 18). Ngoại trừ thôn Bốn, nơi chỉ có 34% 
số người được hỏi sẵn sàng trả tiền cho một số 
hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn 
(Hình 18). Nhiều người được hỏi phàn nàn rằng 
họ không có đủ tiền để trả cho việc bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn; một số người nói 
rằng nhà nước có trách nhiệm trả tiền cho các 
hoạt động đó.

Hầu hết những người được hỏi cho là rừng 
ngập mặn quan trọng đối với môi trường và 
sinh kế, và do đó người dân nên đóng góp để 
bảo vệ và duy trì chúng. Hình 19 cho thấy hầu 
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Hình 17. Ai nên chi trả cho các lợi ích mà rừng ngập mặn mang lại?

hết những người được hỏi ở các điểm nghiên 
cứu sẵn sàng trả 100.000 - 300.000 đồng để bảo 
vệ rừng ngập mặn trong vùng của họ. Thậm 

có có nhiều hộ gia đình sẵn sàng chi trả trên 
1.000.000 để bảo vệ rừng ngập mặn. 
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Hầu hết rừng ngập mặn ở Việt Nam phân bố 
ở phía nam của đất nước. Những khu vực này, 
thường có diện tích rộng (20-30 ha), được quản 
lý bởi các ban quản lý rừng và hộ gia đình. 
Nghiên cứu này trình bày bức tranh về rừng 
ngập mặn ở phía bắc, đặc trưng bởi các khu vực 
rừng ngập mặn diện tích nhỏ, sở hữu và quản 
lý hoàn toàn bởi các cơ quan nhà nước với sự 
tham gia hạn chế của cộng đồng địa phương. 

Kết quả cũng phù hợp các nghiên cứu trước 
đây như Dat và Yoshino (2013), trong đó xác 
định nuôi tôm là nguyên nhân chính gây mất 
rừng ngập mặn ở các điểm nghiên cứu. Nó 
cũng phù hợp với kết quả của Jhaveri và các 
cộng sự (2018), trong đó nhấn mạnh rằng các 
dự án nhà nước, ngoài nhà nước và quốc tế về 
rừng ngập mặn thường thiếu tài chính dài hạn; 
do đó không đủ động lực để cạnh tranh với 
hình thức sử dụng đất khác.

Cơ hội cho quản lý và bảo vệ rừng 
ngập mặn 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người dân 
địa phương đánh giá cao vai trò của rừng ngập 
mặn trong việc tạo thu nhập, cung cấp cảnh 
quan hấp dẫn và nơi trú ẩn khỏi bão lũ liên 
quan đến biến đổi khí hậu. Hiểu các vai trò và 
lợi ích quan trọng này, nhiều cộng đồng sẵn 
sàng đóng góp 2-20 USD mỗi năm cho một quỹ 
ủy thác để bảo vệ rừng ngập mặn tại nơi họ 
sinh sống. Nhiều chính sách và dự án thúc đẩy 
các hoạt động bảo tồn rừng ngập mặn; rừng 
ngập mặn là lợi ích cốt lõi của hầu hết các dự án 
phát triển tại Việt Nam. Chính sách bảo vệ rừng 
ngập mặn đã giúp tăng cường thực thi pháp 
luật; nâng cao nhận thức địa phương về vai trò 
và tầm quan trọng của việc duy trì rừng; và hạn 
chế chuyển đổi rừng ngập mặn sang các hoạt 
động kinh tế khác. Các chính sách của chính 
phủ và các dự án phát triển cũng tạo điều kiện 

nâng cao năng lực, đào tạo và cây giống cho 
các hoạt động trồng rừng ngập mặn ở các điểm 
nghiên cứu. Tương tự, các cơ chế khuyến khích 
tài chính mới như PFES là một nguồn tài trợ 
tiềm năng cho bảo vệ và phát triển rừng ngập 
mặn. PFES có thể liên quan đến việc thanh toán 
cho cố định các bon và giảm KNK thông qua 
việc tránh mất rừng và suy thoái rừng, cũng 
như thanh toán cho việc áp dụng các biện pháp 
nuôi tôm hữu cơ (McEwin & McNally 2014). Phát 
triển và vận hành thị trường các bon nội địa có 
thể chi trả cho việc loại bỏ và giảm phát thải 
trong ngành lâm nghiệp. Điều này, sẽ giúp huy 
động các nguồn tài chính cho quản lý rừng để 
đạt được các mục tiêu quốc gia về giảm phát 
thải, như được đặt ra trong INDC. Với sự hỗ trợ 
từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang tạo dựng 
sự sẵn sàng cho thị trường các bon (MONRE 
2016b). Ngoài các PFES bắt buộc, thanh toán tự 
nguyện cho các dịch vụ môi trường ở khu vực 
rừng ngập mặn có thể tạo điều kiện quản lý 
rừng ngập mặn có trách nhiệm bởi các bên liên 
quan, đặc biệt là các cộng đồng địa phương 
(Dat và Yoshino 2013).

Các hoạt động mang tính chất tập thể trong 
việc bảo vệ rừng ngập mặn đã được công 
nhận và phát huy rộng rãi trong các địa điểm 
nghiên cứu. Luật lâm nghiệp năm 2017 khẳng 
định vai trò quan trọng của các cộng đồng địa 
phương trong việc quản lý rừng và khuyến 
khích sử dụng một cách tiếp cận mang tính 
hợp tác trong quản lý rừng, bao gồm cả rừng 
ngập mặn. Bảo vệ rừng ngập mặn tại một số 
địa điểm nghiên cứu cũng cho thấy có sự hợp 
tác có trách nhiệm của người dân, đó là việc 
đấu tranh và phản đối các dự án liên quan đến 
chuyển đổi rừng ngập mặn vì mục đích kinh tế 
tại địa phương của họ.

Chính sách quốc gia và NDC của Việt Nam nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và quản 
lý bền vững rừng ngập mặn trong bối cảnh 

5 Thảo luận
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biến đổi khí hậu. Một số dự án liên quan đến 
rừng ngập mặn đang tập trung vào phục hồi và 
nâng cao chất lượng rừng ngập mặn để giảm 
nhẹ thiên tai; cải thiện sinh kế cho cộng đồng 
địa phương; và tăng cường quản trị rừng thông 
qua quản lý rừng hợp tác (Thủ tướng Chính 
phủ 2012; Bộ NN&PTNT 2017; GCF 2016). Các 
dự án này nhằm mục đích thu hút cộng đồng 
địa phương một cách hiệu quả để khôi phục và 
quản lý rừng ngập mặn, cũng như phát triển 
sinh kế.

Rào cản đối với quản lý và bảo vệ 
rừng ngập mặn 

Nguyên nhân gốc rễ của phá rừng và suy thoái 
rừng ngập mặn rất phức tạp và thường đi cùng 
với chiến lược phát triển kinh tế của các tỉnh. 
Tạo ra sự cân bằng giữa các ưu tiên bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế là một thách thức 
và đòi hỏi cam kết chính trị mạnh mẽ từ chính 
phủ để giải quyết các động lực gây phá rừng và 
suy thoái rừng ngập mặn.

Nhiều chính sách và dự án tạo ra các hình thức 
khuyến khích về xã hội và kinh tế để bảo vệ 
rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các chính sách và 
dự án này khó thực hiện khi quyền sử dụng đất 
không ổn định, có hiện tượng chiếm dụng đất, 
lợi ích nhóm và chia sẻ lợi ích không công bằng. 
Tổ chức thể chế về bảo vệ rừng ngập mặn cũng 
còn nhiều bất cập bởi nhiệm vụ chồng chéo, 
phân công trách nhiệm không rõ ràng giữa các 
cơ quan chính phủ từ cấp trung ương đến tỉnh 
và cả địa phương. Người dân địa phương gặp 
khó khăn trong tiếp cận thông tin về các chính 
sách và dự án. Thông tin về tính hiệu quả của 
các chương trình ngoài nhà nước về bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn cũng còn thiếu.

Những phát hiện từ nghiên cứu này cũng 
khẳng định những nghiên cứu trước đây (ví dụ 
Hue & Scott 2008), cho thấy chỉ có một nhóm 
lợi ích nhất định được hưởng lợi từ các chương 
trình và dự án rừng ngập mặn. Ngoài ra, có các 
dự án và chương trình đã được chứng minh là 
dẫn đến việc chiếm dụng đất (Hoang & Takeda 
2015) vì người nuôi trồng thủy sản khá giả về 
tài chính thường được hưởng lợi nhiều hơn so 
với nông dân nghèo đã bán đất. Nghiên cứu 
của chúng tôi cũng lặp lại những phát hiện từ 
Nguyen & Dang (2018) rằng cả nam và nữ đều 
phụ thuộc vào việc thu hoạch hải sản tự nhiên 

quanh rừng ngập mặn. Phụ nữ và nam giới 
đều có hiểu biết về vai trò của rừng ngập mặn 
và gắn kết như nhau đến rừng ngập mặn. Tuy 
nhiên, cho đến nay, vai trò của phụ nữ đã bị 
các chương trình của chính phủ bỏ qua. Tăng 
cường sự tham gia của xã hội dân sự và phụ nữ 
trong quản lý rừng ngập mặn và xây dựng các 
chiến lược bảo vệ rừng ngập mặn có chú trọng 
vấn đề giới và các quy định dựa vào cộng đồng, 
là điều cần thiết để đảm bảo phụ nữ tham gia 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn.

Cũng có những điểm yếu lớn từ các cơ chế 
khuyến khích ưu đãi, các hạn chế và hệ thống 
M&E được thiết kế bởi các chính sách và dự án 
liên quan đến rừng ngập mặn. Các điểm yếu 
này bao gồm thực thi pháp luật và tuân thủ 
kém, cơ chế xử phạt không rõ ràng và không 
yêu cầu trồng lại rừng ngập mặn sau khi đã phá 
rừng bất hợp pháp. Nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy rằng người dân địa phương sẵn sàng 
chi trả để bảo vệ rừng ngập mặn nhưng cần 
các điều kiện như: thực thi pháp luật hiệu quả; 
quản lý tài chính minh bạch và có trách nhiệm; 
chia sẻ lợi ích công bằng; phân phối công 
bằng các quyền và trách nhiệm; đồng tài trợ từ 
chính phủ hoặc các dự án; mức thu nhập hàng 
năm; và mức độ phụ thuộc trực tiếp về sinh 
kế của những người dân cụ thể đối với rừng 
ngập mặn.

Các chính sách và dự án nhấn mạnh và tạo ra 
các ưu đãi để khuyến khích để trồng lại rừng 
ngập mặn, nhưng không ưu tiên duy trì và bảo 
tồn các khu vực rừng ngập mặn. Các cơ chế 
khuyến khích tài chính thường là để chi trả 
công lao động địa phương cho việc trồng lại 
rừng ngập mặn hoặc hoạt động tuần tra, chứ 
không chú trọng giải quyết các động lực trực 
tiếp của phá rừng và suy thoái rừng. Sự tham 
gia và gắn kết của địa phương vào các dự án và 
chương trình bảo tồn rừng ngập mặn cũng bị 
hạn chế do quyền sử dụng đất không ổn định; 
hầu hết các diện tích rừng ngập mặn được 
quản lý bởi các tổ chức nhà nước. Le (2008) 
cũng phát hiện thấy việc thúc đẩy quốc hữu 
hóa hoặc tư nhân hóa, thay vì giải quyết các 
vấn đề suy thoái tài nguyên và khai thác quá 
mức, đã tước đi sinh kế của nhiều hộ gia đình 
nông thôn. Cần có nghiên cứu sâu hơn để xác 
định công thức kết hợp tốt nhất giữa các ưu 
đãi về kinh tế và các quy định của nhà nước và 
cộng đồng để đạt được và duy trì quản lý bền 
vững và công bằng các tài nguyên địa phương.
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Hoàng & Takeda (2015) nhận thấy chính 
quyền trung ương và người dân địa 
phương có quan điểm khác nhau về phục 
hồi rừng ngập mặn ở Việt Nam. Các tác giả 
này cho rằng trong khi chính quyền trung 
ương nhìn sự phục hồi rừng ngập mặn 
thông qua lăng kính của các dịch vụ sinh 
thái, người dân địa phương coi rừng ngập 
mặn là một phần của văn hóa của họ và là 
nguồn sinh kế. Điều này có thể giải thích 
một phần lý do tại sao các chính sách của 

chính phủ tại các địa điểm nghiên cứu tập 
trung vào các nỗ lực trồng rừng ngập mặn và 
chi trả cho tuần tra tại chỗ, trong khi bỏ qua các 
ưu đãi kinh tế và xã hội để giải quyết các mối 
quan tâm địa phương. Các chính sách và dự án 
trong tương lai cần xem xét nhu cầu của địa 
phương, để thiết kế các cơ chế khuyến khích 
phù hợp. Cũng nên giải quyết vấn đề quyền sử 
dụng đất như yếu tố chính ảnh hưởng đến việc 
người dân có thể tham gia bảo vệ rừng ngập 
mặn hay không (Ha và các cộng sự 2014).



Bảo vệ rừng ngập mặn cần có những thay đổi 
chính sách trong quy hoạch sử dụng đất, để 
giải quyết các nguyên nhân dẫn đến phá và suy 
thoái rừng ngập mặn. Những nguyên nhân phá 
rừng và suy thoái rừng này đôi khi lại được thúc 
đẩy bởi chương trình phát triển kinh tế quốc 
gia và tỉnh, trong đó có mở rộng nuôi trồng 
thủy sản và di cư. Phối hợp liên ngành cần được 
tăng cường hơn nữa để nâng cao hiệu quả 
trong thực thi pháp luật. Các cơ chế khuyến 
khích được thiết kế bởi các chính sách và dự án 
không chỉ tập trung khuyến khích người dân 
địa phương trồng lại rừng ngập mặn mới; mà 
cần giúp thúc đẩy việc chăm sóc và duy trì rừng 
ngập mặn mới trồng và rừng ngập mặn cũ. 

Tăng cường sự tham gia của địa phương trong 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn cũng đòi 
hỏi một cách tiếp cận có chú ý tới yếu tố  về giới. 
Cần phải đảm bảo tạo ra được các điều kiện nền; 
ví dụ như các chính sách được thi hành tốt, chia 
sẻ lợi ích minh bạch và có đủ trách nhiệm giải 
trình, việc ra quyết định cân nhắc đầy đủ quan 
tâm của các bên và phối hợp chi trả bằng hiện 
vật và tiền mặt. Quản trị sáng tạo có thể cung 
cấp bài học cho các chương trình trong tương 
lai; các ví dụ đổi mới quản trị bao gồm các nhóm 
tự thành lập ở cấp thôn, thưởng cho người dân 
báo cáo vi phạm, hoặc thực hiện hành động tập 
thể chống lại việc chuyển đổi rừng ngập mặn 
cho các mục đích kinh tế khác.
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Ở Việt Nam, rừng ngập mặn đã và đang bị đe dọa bởi áp lực phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu. Báo cáo này nhằm phân tích các 
cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng và bảo vệ rừng ngập mặn ở Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy người dân địa phương đánh giá cao vai trò của rừng ngập mặn trong cung cấp nguồn sinh kế và thu nhập, 
tạo cảnh quan hấp dẫn, các dịch vụ môi trường rừng và giảm nhẹ tác động của thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu. Nhiều cộng 
đồng sẵn sàng đóng góp từ 2-20 USD mỗi năm cho một quỹ ủy thác để bảo vệ rừng của cộng đồng. Nhiều chính sách và các chương 
trình dự án được ban hành và thực hiện nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Điều này đã giúp tăng 
cường thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức của địa phương về vai trò và tầm quan trọng của việc duy trì rừng ngập mặn và kiểm 
soát chuyển đổi rừng ngập mặn sang các hoạt động kinh tế khác. Các chính sách của Chính phủ và các dự án phát triển cũng hỗ trợ 
nâng cao năng lực, cây giống và tài chính cho các hoạt động trồng và bảo vệ rừng ngập mặn tại các điểm nghiên cứu. Ngoài ra, các 
khuyến khích tài chính mới như chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đang nổi lên như một nguồn tài chính tiềm năng để hỗ trợ 
cho bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn trong tương lai. Hành động tập thể để bảo vệ rừng ngập mặn được công nhận và quảng bá 
rộng rãi ở hầu khắp các điểm nghiên cứu. Ở một số nơi, người dân có các hành động phản đối việc chuyển đổi rừng ngập mặn sang 
các mục đích kinh tế khác. 

Nhiều chính sách và dự án cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để bảo vệ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, các hỗ trợ và khuyến khích 
này bị hạn chế bởi quyền sử dụng đất không ổn định, chiếm dụng đất, lợi ích nhóm, chia sẻ lợi ích không công bằng và trách nhiệm 
không rõ ràng giữa các cơ quan quản lý ở cấp trung ương, cấp tỉnh và địa phương. Việc tiếp cận thông tin về cả chính sách và dự án 
là khó khăn đối với người dân địa phương. Hệ thống giám sát và đánh giá, các cơ chế khuyến khích của các chính sách và dự án chưa 
tạo ra hiệu quả cao và sự tuân thủ pháp luật còn hạn chế. Các chính sách và dự án đang tập trung vào cung cấp các khuyến khích 
cho phục hồi rừng ngập mặn và chưa chú trọng tới duy trì và bảo tồn các vùng rừng ngập mặn hiện có. Các hỗ trợ tài chính chủ yếu 
được thiết kế để chi trả chi phí nhân công, cây giống cho phục hồi rừng ngập mặn và các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và chưa 
giải quyết triệt để các nguyên nhân trực tiếp gây ra mất rừng và suy thoái rừng.

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn hiệu quả đòi hỏi có sự thay đổi chính sách về quy hoạch sử dụng đất nhằm giải quyết các 
nguyên nhân gốc rễ của mất rừng và suy thoái rừng. Các nguyên nhân này hầu hết xuất phát từ các chương trình phát triển kinh tế 
của quốc gia và tỉnh, đặc biệt là mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, vv. Phối hợp liên ngành cần 
được tăng cường để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Ngoài các hỗ trợ và khuyến khích người dân và cộng đồng tham gia phục 
hồi rừng ngập mặn, cần có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phù hợp để quản lý bền vững diện tích rừng ngập mặn hiện có. 
Tăng cường sự tham gia của người dân và cộng đồng địa phương trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn đặt ra yêu cầu về cách 
tiếp cận nhạy cảm về giới và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện, bao gồm các chính sách được thực thi tốt, chia sẻ lợi ích 
minh bạch và có trách nhiệm giải trình, sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trong quá trình ra quyết định liên quan đến rừng 
ngập mặn.

Các báo cáo chuyên đề của CIFOR chuyển giao các kết quả nghiên cứu quan trọng đối với ngành lâm 
nghiệp. Nội dung của báo cáo đều được đánh giá bởi các chuyên gia trong và ngoài tổ chức.

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. 
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