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nằm trên địa bàn 2 tỉnh, và do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam quản lí   21
7 Dự kiến quản lí và chi trả nguồn thu trong trường hợp diện tích cung ứng rừng  
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Báo cáo này được xây dựng với mục tiêu xác 
định tiềm năng các bon rừng, rà soát các chính 
sách cũng như cơ hội và thách thức để Việt Nam 
phát triển và vận hành thị trường các bon rừng. 
Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị để Việt 
Nam và các bên có liên quan xây dựng các chính 
sách và dự án các bon rừng hiệu quả, hiệu ích và 
công bằng trong thời gian tới.

Là một quốc gia có tỉ lệ che phủ rừng lớn (42%) 
(MARD 2022a), Việt Nam có nhiều tiềm năng 
để phát triển các dự án tín chỉ các bon rừng. Vào 
năm 2021, Việt Nam có 612 triệu tấn các bon 
lưu giữ trong rừng trong đó 80% tới từ rừng tự 
nhiên. Trong giai đoạn 2010-2020, lượng giảm 
phát thải  của ngành lâm nghiệp chủ yếu là từ 
hoạt động giảm phát thải từ suy thoái rừng tự 
nhiên,  hoạt động giảm phát thải từ mất rừng tự 
nhiên, và phát thải từ chuyển đổi rừng tự nhiên 
sang rừng trồng. Đối với hoạt động hấp thụ các 
bon cũng trong giai đoạn 2010-2020 này, lượng 
hấp thụ chủ yếu là do hoạt động phục hồi rừng 
tự nhiên, trồng rừng bao gồm cả trồng rừng 
mới và trồng lại rừng. Hiện nay Tây Nguyên là 
vùng có trữ lượng các bon rừng cao và ngoài 
ra các vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền trung đều có tiềm năng phát triển và 
hưởng lợi từ thị trường các bon rừng. Riêng đối 
với các dự án các bon rừng từ hoạt động trồng 
mới và tái trồng rừng, diện tích tiềm năng chủ 
yếu thuộc khu vực phía Bắc và chỉ có một diện 
tích nhỏ tiềm năng ở khu vực phía Nam. 

Việc tính toán trữ lượng các bon rừng tại các 
kiểu rừng khác nhau và tại các địa phương từ 
Bắc tới Nam đã được nhiều nhà khoa học Việt 
Nam nghiên cứu trong 2 thập kỉ qua. Các nghiên 
cứu này đều chỉ ra rằng trữ lượng các bon rừng 
tăng dần theo độ tuổi của rừng và tại một số nơi, 
các rừng trồng hỗn giao có trữ lượng các bon 
cao hơn so với rừng trồng thuần loài. Điều này 
có nghĩa rằng các chính sách thúc đẩy thị trường 

Tóm tắt tổng quan

các bon rừng cần hướng tới việc trồng rừng gỗ 
lớn lâu năm và bảo vệ diện tích rừng hiện có 
thay vì việc chỉ tập trung vào việc trồng mới và 
tái trồng rừng. Tuy nhiên, để khuyến khích được 
trồng rừng gỗ lớn và chu kì dài cần có các cơ chế 
chính sách khuyến khích tài chính, cơ chế giảm 
thiểu rủi ro đầu tư và quy định chặt chẽ trong 
việc đảm bảo đa dạng sinh học và nâng cao chất 
lượng rừng.

Ghi nhận vai trò quan trọng của ngành lâm 
nghiệp và rừng trong việc giảm phát thải, giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí, từ năm 2015, 
hàng loạt các chính sách mới được ra đời tạo 
hành lang pháp lí thuận lợi cho sự hình thành 
và phát triển của thị trường các bon rừng và 
nâng cao hiểu biết và mối quan tâm của các bên 
có liên quan trong việc đầu tư vào lĩnh vực lâm 
nghiệp.Với cam kết chính trị mạnh mẽ ở cả cấp 
trung ương và cấp tỉnh, xu thế thị trường và số 
lượng người mua tìm kiếm tín chỉ các bon rừng 
ngày càng tăng, thể chế chính trị ổn định và là 
một trong những quốc gia rừng nhiệt đới nhận 
được nhiều sự hỗ trợ cả về tài chính và kĩ thuật 
trong lĩnh vực lâm nghiệp và giảm phát thải từ 
các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế, Việt Nam 
có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 
và hưởng lợi từ thị trường các bon rừng trong 
nước và toàn cầu. Ngoài ra, là nước đầu tiên 
và duy nhất tại Châu Á hiện nay có chính sách 
quốc gia về Chi trả dịch vụ môi trường rừng từ 
năm 2008 và các chương trình thí điểm chi trả 
dịch vụ môi trường từ năm 2002, Việt Nam đã 
có bề dày kinh nghiệm để thực hiện các chương 
trình chi trả dựa vào kết quả. Với các dự án thí 
điểm chi trả các bon rừng như Chương trình 
chi trả quốc tế như Thỏa thuận chi trả giảm 
phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) vừa được 
Chính phủ thông qua, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục 
chặng đường hoàn thiện chính sách và kết nối 
thị trường các bon trong nước với thị trường các 
bon rừng quốc tế.
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Mặc dù đã có những điều kiện ban đầu để phát 
triển thị trường các bon rừng, Việt Nam vẫn 
đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc 
hiện thực hóa tầm nhìn, chiến lược và các chính 
sách hiện hành trong vấn đề này do kiến thức và 
hiểu biết của các bên có liên quan về thị trường 
các bon rừng còn hạn chế trong khi các quy định 
pháp lí và thủ tục hành chính mới đang ở giai 
đoạn đầu và thí điểm. Cùng lúc đó, các sức ép tới 
rừng và áp lực chuyển đổi rừng sang mục đích 
phát triển kinh tế xã hội còn cao trong khi chưa 
có các cơ chế khuyến khích tài chính hấp dẫn để 
khuyến khích người dân trồng rừng và cung cấp 
dịch vụ các bon rừng.  Các nghiên cứu khoa học 
tính toán toàn diện các chi phí và lợi ích cho các 
bên có liên quan còn thiếu dẫn đến những khó 
khăn trong việc các bên xác định giá bán phù hợp 
và công bằng. 

Thế giới đang hướng tới thị trường các bon giá 
trị cao (các tín chỉ các bon được thẩm định chính 
xác, có tính bổ sung và lâu dài, và được thực hiện 
nhằm đạt được cả mục đích giảm phát thải, bảo 
tồn và nâng cao đa dạng sinh học, tạo ra các tác 
động xã hội tích cực cho cộng đồng dân cư và 

người dân tộc thiểu số). Tuy nhiên, các chính 
sách hiện nay tại Việt Nam mới chỉ tập trung vào 
nâng cao diện tích và trữ lượng các bon rừng mà 
chưa tính tới 2 yếu tố còn lại (đa dạng sinh học 
và các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội).

Để có thể đạt mục tiêu phát triển bền vững và 
giảm phát thải, Việt Nam cần xác định ưu thế 
cạnh tranh trên thị trường, xây dựng đầu tư và 
quy hoạch chiến lược hướng tới thị trường các 
bon rừng giá trị cao, xây dựng hệ thống đăng kí, 
giám sát và truy xuất về tín chỉ các bon dựa trên 
nền tảng số, các hệ thống quản lí thông tin và 
giám sát sẵn có cũng như đáp ứng cam kết giảm 
phát thải của quốc gia, đảm bảo ưu thế cạnh 
tranh của doanh nghiệp trong nước. Hoàn thiện 
cơ chế chính sách,  lựa chọn các phương án và 
biện pháp can thiệp để đạt hiệu quả tối đa về các 
bon rừng cũng như đa dạng sinh học và đảm bảo 
an sinh xã hội cũng như nâng cao năng lực của 
các bên có liên quan và ưu tiên hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, cộng đồng dân cư và đồng 
bào dân tộc thiểu số là các yếu tố quan trọng tiền 
đề cho sự phát triển bền vững của thị trường các 
bon rừng nói riêng và sự phát triển của quốc gia 
nói chung. 





Phá rừng và suy thoái rừng chiếm 18% tổng 
lượng phát thải khí nhà kính trên toàn cầu (IPCC 
2022). Chính bởi vậy, bảo vệ và phát triển rừng 
được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu 
của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam nhằm 
hướng tới thích ứng và giảm thiểu với biến đổi 
khí hậu. Với tỉ lệ che phủ rừng lớn (42%), Việt 
Nam luôn tích cực tham gia các công ước quốc tế 
về thúc đẩy các giải pháp chính sách và tài chính 
đổi mới để bảo vệ rừng như Tuyên bố Glasgow về 
rừng và sử dụng đất tại COP26  năm 2021 và Đối 
tác rừng và các nhà lãnh đạo biến đổi khí hậu tại 
COP27 năm 2022. Các giải pháp bảo vệ rừng để 
giảm phát thải khí nhà kính cũng được ưu tiên 
trong bản Cam kết đóng góp quốc gia tự quyết 
định (NDC) cập nhật mà Việt Nam đã đệ trình 
vào tháng 11 năm 2022 (Chính phủ Việt Nam 
2022a).

Mặc dù các cam kết chính trị và chính sách Việt 
Nam đều đặt mục tiêu phòng tránh mất rừng, 
trồng mới và trồng lại rừng, quản lí rừng bền 
vững như một biện pháp chủ đạo để giảm phát 
thải khí nhà kính, tìm kiếm và đảm bảo nguồn 
tài chính ổn định và bền vững cho ngành lâm 
nghiệp, các chủ rừng và cộng đồng người dân tộc 
thiểu số thực hiện các giải pháp này luôn là một 

thách thức lớn cho Việt Nam (Phạm và cộng sự 
2018, Triệu và cộng sự 2020, Pham và cộng sự 
2022). Trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành 
cho lâm nghiệp ngày càng trở nên khó khăn, thúc 
đẩy nguồn thu từ mọi ngành kính tế khác và khối 
tư nhân là rất cần thiết. Xây dựng và phát triển 
thị trường các bon rừng trong thời gian gần đây 
được các bên có liên quan kì vọng sẽ là cánh cửa 
mới giúp Việt Nam tạo nguồn thu bổ sung cho 
công tác bảo vệ và phát triển rừng, giảm phát thải 
khí nhà kính. Tuy nhiên, phát triển thị trường 
các bon nói chung và thị trường các bon rừng nói 
riêng tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi 
các quy định quốc tế về thị trường còn chưa được 
thống nhất (Nasralla và Abnett 2022).

Báo cáo này phân tích tiềm năng và trữ lượng các 
bon rừng tại Việt Nam, cập nhật các chính sách 
liên quan tới thị trường các bon nói chung và thị 
trường các bon rừng nói riêng, chia sẻ quan điểm 
và góc nhìn của các bên có liên quan đối với cơ 
hội và thách thức trong việc vận hành thị trường 
các bon rừng. Dựa vào các phân tích trên, báo 
cáo cũng đưa  ra các thảo luận và đề xuất chính 
sách để Việt Nam có thể xây dựng chính sách thị 
trường các bon rừng hiệu quả, hiệu xuất và công 
bằng tại Việt Nam. 

1 Mở đầu



Để có thể xác định được thuận lợi và khó khăn 
cho việc xây dựng thị trường các bon rừng tại 
Việt Nam, nhóm tác giả tiến hành nhiều phương 
pháp nghiên cứu.

Phân tích chính sách. Nhóm nghiên cứu rà soát 
và phân tích các chính sách, quy định và khung 
pháp lí có liên quan đến thị trường các bon nói 
chung và thị trường các bon rừng nói riêng. Rà 
soát chính sách này nhằm xác định các điều kiện 
hiện có cũng như các khoảng trống chính sách để 
vận hành thị trường các bon tại Việt Nam. 

Rà soát tài liệu thứ cấp. Nhóm nghiên cứu rà 
soát các tài liệu thứ cấp bao gồm các báo cáo của 
cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức 
trong và ngoài nước, cũng như các học giả trên 
toàn cầu để tìm hiểu các cơ hội và thách thức cho 
Việt Nam trong việc tiến hành chi trả bảo vệ và 
phát triển rừng thông qua thị trường các bon.

Khảo sát online các bên có liên quan. Hiện nay 
có 54/63 tỉnh thành Việt Nam có rừng. Để tìm 
hiểu góc nhìn của các tỉnh và các bên có liên 
quan về thuận lợi và khó khăn trong việc thiết 
kế và triển khai thị trường các bon rừng tại Việt 
Nam, nhóm nghiên cứu đã tiến hành gửi bảng 
khảo sát online tới 54 tỉnh có rừng, trong đó 21 
tỉnh đã tham gia trả lời khảo sát. Bảng khảo sát 

này cũng nhằm xác định mức độ hiểu biết của 
các bên có liên quan về thị trường các bon rừng, 
quan điểm của họ về thuận lợi và khó khăn cho 
việc triển khai thị trường các bon rừng tại Việt 
Nam cũng như các đề xuất họ đưa ra để triển 
khai thị trường các bon rừng trong bối cảnh thực 
tế của Việt Nam.  

Phỏng vấn các bên có liên quan. Nhằm tìm hiểu 
về thuận lợi và khó khăn đối với thực hiện chi 
trả các bon rừng tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu 
cũng đã tiến hành phỏng vấn 12 đại diện của 
các cơ quan nhà nước,  2 đại diện của các doanh 
nghiệp quốc tế và 2 doanh nghiệp trong nước có 
nhu cầu mua các bon rừng tại Việt Nam, 2 đại 
diện các tổ chức xã hội, và 4 đại diện của các nhà 
tài trợ. 

Tổ chức hội thảo tham vấn. Nhằm tạo diễn đàn 
cho các bên có liên quan thảo luận cũng như xác 
định các khó khăn và thách thức về thị trường 
các bon rừng, nhóm nghiên cứu tổ chức một hội 
thảo tham vấn vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại 
Hà Nội. Tổng số có 149 người tới từ các cơ quan 
chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức 
phi chính phủ trong và ngoài nước, đại diện cho 
cộng đồng địa phương và các nhà đầu tư đã tới 
dự và chia sẻ 

2 Phương pháp nghiên cứu



3.1 Khả năng phát thải và hấp thụ 
của rừng

Chính phủ Việt Nam ghi nhận vai trò quan 
trọng của lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng 
đất và lâm nghiệp (LULUCF) trong việc giảm 
thiểu biến đổi khí hậu và đã tăng mức cam kết 
giảm phát thải trong lĩnh vực này trong NDC 
mới cập nhật năm 2022 (Hình 1). Trong LULUCF 
này, Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều chương 
trình chính sách để giảm phát thải từ các hoạt 
động trồng rừng và nâng cao chất lượng rừng và 
do vậy đã giảm được 11,1 MtCO2eq  năm 2021 
(Chính phủ Việt Nam 2022a).  Theo các nhà 
hoạch định chính sách nhóm nghiên cứu tham 
vấn tại Việt Nam, ngành lâm nghiệp có tiềm năng 
lớn trong việc tham gia thị trường các-bon bởi là 
ngành duy nhất có phát thải ròng đạt ở mức âm 
(Chính phủ Việt Nam 2022a). Theo Vũ (2022), 
vào năm 2021, Việt Nam có 612 triệu tấn các bon 
lưu giữ trong rừng trong đó 80% tới từ rừng tự 

nhiên. Trong giai đoạn 2010- 2020, ngành lâm 
nghiệp phát thải khoảng 30.5 triệu tCO2e hàng 
năm và hấp thụ -69.8 triệu tCO2e hàng năm (Vũ 
2022). Phát thải trung bình năm của ngành lâm 
nghiệp giảm từ 55.4MtCO2e trong giai đoạn 
1995- 200 xuống 30.6MtCO2e trong giai đoạn 
2010-2020 trong khi lượng hấp thụ trung bình 
hàng năm tăng từ -44.5MtCO2e trong giai đoạn 
1995-2000 lên -69.9MtCO2e trong giai đoạn 
2010-2020 (Vũ 2022). Ngành lâm nghiệp cũng 
là ngành duy nhất đạt được phát thải ròng trung 
bình hàng năm trong giai đoạn 2010- 2020 ở mức 
-39.3MtCO2e (Vũ 2022). 

Theo Viện điều tra quy hoạch rừng (2020), trong 
giai đoạn 2010-2020, lượng giảm phát thải  của 
ngành lâm nghiệp chủ yếu là từ hoạt động giảm 
phát thải từ suy thoái rừng tự nhiên (18,315 triệu 
tCO2e/năm), hoạt động giảm phát thải từ mất 
rừng tự nhiên (11,213 triệu tCO2e/năm), và phát 
thải từ chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng trồng 
(4,737 triệu tCO2e/năm). 

3 Tiềm năng các bon rừng tại Việt Nam

Hình 1. Cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong NDC 2022 
Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2022a.
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Đối hoạt động hấp thụ các bon cũng trong giai 
đoạn 2010-2020 này, lượng hấp thụ chủ yếu là 
do hoạt động phục hồi rừng tự nhiên (17,488 
triệu tCO2e/năm), trồng rừng bao gồm cả 
trồng rừng mới và trồng lại rừng (12,600 triệu 
tCO2e/năm).

3.2 Tiềm năng các bon rừng theo 
vùng sinh thái

Bảng 1 cũng cho thấy vùng Đông Bắc, Bắc 
Trung Bộ, Duyên hải và Tây Nguyên có tiềm 
năng lớn đối với các bon rừng.

Theo kết quả nghiên cứu do Phạm (2015) 
công bố thì trong giai đoạn 2005 và 2010 diện 
tích cấp trữ lượng các bon thấp và trung bình 
thấp chiếm tỷ lệ nhiều nhất nhưng có xu thế 
tăng trong những năm gần đây trong khi diện 
tích có trữ lượng các bon cao lại có xu thế 
giảm trước áp lực phá rừng và suy thoái rừng.  
Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là 
những nơi đang có trữ lượng các bon rừng 
cao. 

Theo các bên phỏng vấn có liên quan, các 
người mua hiện nay chủ yếu tiếp cận Việt 
Nam với mong muốn thực hiện các dự án tái 
trồng rừng và  trồng mới rừng để tạo tín chỉ 
các bon. Việc xác định địa điểm thực hiện các 

dự án này rất quan trọng. Cho tới nay, JICA là tổ 
chức nghiên cứu bài bản và phân tích các diện tích 
khả thi nhất tại Việt Nam (Hình 3 và Bảng 2).

Theo các phân tích của JICA (2012),  hầu hết các 
diện tích tiềm năng để thực hiện các hoạt động 
dự án A/R CDM đều phân bố ở miền bắc và miền 
trung, ngoài ra có một diện tích nhỏ nằm ở miền 
nam. Theo các phân tích của JICA (2012):
• Diện tích đất phù hợp trong phạm vi 5 km từ 

đường chính 2.436.806 ha 
• Diện tích đất phù hợp trong phạm vi từ 5 km đến 

11 km từ đường chính 804.411 ha
• Diện tích đất phù hợp trong phạm vi hơn 11 km 

từ đường chính 160.257 ha 
• Tổng diện tích đất phù hợp cho A/R CDM 

3.401.474 ha 
• Tổng diện tích đất tiềm năng để thực hiện các 

hoạt động dự án A/R CDM ở Việt Nam được ước 
tính là 804.411 ha.

Ngoài ra, JICA (2012) cũng cung cấp thông tin chỉ 
dẫn về địa điểm và diện tích khả thi trong việc trồng 
mới và tái trồng rừng phục vụ mục tiêu giảm phát 
thải như AR-CDM (Bảng 2).

Bảng 1. Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 và kết quả giảm phát thải 2010- 2020 theo vùng sinh 
thái
Vùng Tổng diện tích 

rừng (ha)
Diện tích rừng tự 

nhiên (ha)
Diện tích rừng 

trồng (ha)
Tỷ lệ che 
phủ rừng 

(%)

Lượng GPT/tăng HT 
ròng (triệu tCO2e/

năm) giai đoạn 
2010- 2020

Toàn quốc  14.745.201 10.171.757 4.573.444 42,02 59,661

1.Tây Bắc 1.808.285 1.584.974 223.310 47,06 5,988

2.Đông Bắc 3.970.714 2.331.602 1.639.112 56,34 21,514

3.ĐB Sông Hồng 83.326 46.326 37.000 6,18 0,816

4.Bắc Trung Bộ 3.131.061 2.201.435 929.625 57,35 11,676

5.Duyên Hải 2.451.496 1.566.677 884.820 50,43 14,998

6.Tây Nguyên 2.572.701 2.104.097 468.604 45,94 2,089

7.Đông Nam Bộ 479.871 257.304 222.566 19,42 2,428

8.Tây Nam Bộ 247.748 79.341 168.407 5,44 0,15

Nguồn: MARD 2022b; FIPI 2020.
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Hình 2. Bản đồ trữ lượng các bon rừng toàn quốc giai đoạn 2005 và 2010 
Nguồn: Phạm 2015.

Hình 3. Bản đồ các diện tích tiềm năng để thực hiện các hoạt động dự án A/R CDM ở Việt Nam (JICA 2012)
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Bảng 2. Diện tích và địa điểm phù hợp cho các dự án AR-CDM (JICA 2012)  
Vùng Tỉnh Diện tích phù hợp với dự án AR-CDM

0-5km 5-11km 11km - Tổng

Tây Bắc Sơn La 296.611 97.540 3.015 397.166

Hòa Bình 48.483 20.548 29 69.060

Lai Châu 254.186 61.696 4.139 320.021

Điện Biên 233.789 98.605 46.497 371.708

Tổng 833.069 278.389 46.497 1.157.955

Đông Bắc Lào Cai 109.300 16.977 606 126.883

Yên Bái 66.787 16.060 141 82.988

Hà Giang 83.302 9.193 71 92.566

Tuyên Quang 26.260 5.800 1.071 33.131

Lạng Sơn 87.998 29.736 831 118.565

Bắc Giang 7.378 1.685 0 9.063

Phú Thọ 12.397 3.728 0 16.125

Vĩnh Phúc 1.546 1.560 0 3.106

Cao Bằng 96.206 11.730 0 107.936

Bắc Kạn 55.661 9.993 310 65.964

Thái Nguyên 7.444 2.201 0 9.645

Quảng Ninh 29.683 10.592 6.420 46.695

Tổng 583.962 119.255 9.450 712.667

Đồng bằng Sông 
Hồng

Hà Nội 131 574 0 705

Bắc Ninh 0 0 0 0

Hải Dương 0 0 0 0

Hải Phòng 260 430 0 690

Hà Nam 179 137 0 316

Ninh Bình 3.182 170 0 3.352

Hưng Yên 0 0 0 0

Thái Bình 0 0 0 0

Nam Định 0 0 0 0

Tổng 3.752 1.311 0 5.063

Bắc Trung Bộ Thanh Hóa 97.634 25.994 3.012 126.640

Nghệ An 237.493 71.694 11.388 320.575

Hà Tĩnh 23.327 5.103 37 28.467

Quảng Bình 50.064 12.837 1.952 64.853

Quảng Trị 53.651 13.806 185 67.642

Thừa Thiên Huế 19.484 11.417 2.743 33.644

Tổng 481.653 140.851 19.317 641.821

Nam Trung Bộ Đà Nẵng 2.184 659 225 3.068

Quảng Nam 110.151 53.902 15.006 179.059

Quảng Ngãi 41.959 13.012 1.340 56.311

Bình Định 60.125 25.044 7.622 92.791

Phú Yên 36.796 11.612 2.736 51.144

Khánh Hòa 37.999 25.044 10.587 74.183

Tổng 289.214 129.826 37.516 456.556

Xem tiếp ở trang sau
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Vùng Tỉnh Diện tích phù hợp với dự án AR-CDM

0-5km 5-11km 11km - Tổng

Tây Nguyên Lâm Đồng 4.926 966 212 6.104

Gia Lai 68.815 50.881 12.138 131.834

Đăk Lak 9.544 8.778 7.444 25.766

Đăk Nông 7.154 2.867 742 10.763

Kon Tum 49.287 18.188 3.256 70.731

Tổng 139.726 81.680 23.792 245.198

Đông Nam Bộ Bình Dương 27.878 10.530 4.088 42.496

TPHCM 167 655 415 1.237

Ninh Thuận 24.779 14.934 3.631 43.344

Bình Thuận 26.408 15.744 6.524 48.676

Đồng Nai 7.787 3.761 4.028 15.576

Bình Phước 259 656 692 1.607

Tây Ninh 11.759 5.544 399 15.702

Bà Rịa Vũng Tàu 5.416 1.811 0 7.227

Tổng 104.453 51.635 19.777 175.856

Đồng bằng Sông 
Cửu Long

Long An 0 0 0 0

Đồng Tháp 56 839 3.325 4.220

An Giang 0 0 0 0

Cần Thơ 0 0 0 0

Kiên Giang 921 625 583 2.129

Tiền Giang 0 0 0 0

Bến Tre 0 0 0 0

Vĩnh Long 0 0 0 0

Trà Vinh 0 0 0 0

Hậu Giang 0 0 0 0

Sóc Trăng 0 0 0 0

Bạc Liêu 0 0 0 0

Cà Mau 0 0 0 0

Tổng 977 1.464 3.908 6.349

Tổng cộng toàn quốc 2.436.806 804.411 160.257 3.401.474

Bảng 2. Tiếp trang trước

3.3 Tiềm năng các bon rừng theo các 
loại rừng

Các nhà khoa học Việt Nam trong nhiều thập 
kỉ qua đã tiến hành nhiều nghiên cứu xác định 
trữ lượng các bon rừng của nhiều loại rừng trên 
nhiều địa bản trên cả nước (Bảng 3 và Bảng 4). 
Điều này tạo sự thuận lợi và cơ sở khoa học cho 

việc tính toán trữ lượng các bon rừng cũng như 
xây dựng các biện pháp can thiệp kĩ thuật từ kĩ 
thuật lâm sinh cho các dự án trong tương lai.

Tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra trữ lượng các 
bon tăng theo tuổi rừng. Ngoài ra, trữ lượng các 
bon của rừng tăng mạnh sau tuổi 5, đặc biệt là 
từ tuổi 10 (Lương và cộng sự 2011).
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Bảng 3. Trữ lượng các bon rừng đối với một số kiểu rừng tại các tỉnh Việt Nam   
Loại rừng Địa điểm Trữ lượng các bon Nguồn

Rừng giàu Trung bình 
trên cả nước

123,77 – 206,23 (tấn C/ha) Vũ 2009

Rừng trung bình Trung bình 
trên cả nước

100,10 – 155,49 (tấn C/ha) Vũ 2009

Rừng nghèo Trung bình 
trên cả nước

84,61 – 123,88  (tấn C/ha) Vũ 2009

Rừng phục hồi Trung bình 
trên cả nước

66,05 – 106,27 (tấn C/ha) Vũ 2009

Rừng trồng Thái Nguyên 13,52 – 53,25 (tấn C/ha) Đỗ và cộng sự 
2010

Rừng tự nhiên 
phục hồi

Thái Nguyên 19,08 – 35,27 (tấn C/ha) Đỗ và cộng sự 
2010

Rừng Đước 
(Rhizophora 
apiculta Blume)

Cà Mau  • Cây có đường kính 3,2 cm tương ứng với lượng các 
bon tích lũy là 2,0 kg, 

 • cây có đường kính  35,2 cm tương ứng với lượng các 
bon tích lũy là 641,8 kg; 

 • Trung bình cây có đường kính khoảng 12,9 cmthì tích 
lũy được 95,4 kg các bon trong sinh khối cây. 

 • Rừng ở cấp tuổi I có lượng các bon tích lũy là 41,6 tấn/
ha; 

 • cấp tuổi II là 79,4 tấn/ha,
 • cấp tuổi III là 101,4 tấn/ha, cấp tuổi IV là 132,9 tấn/ha, 
 • cấp tuổi V là 154,0 tấn/ha, và cấp tuổi VI là 167,4 tấn/

ha. 
 • Giá trị tích lũy các bon của rừng phụ thuộc vào sinh 

trưởng của rừng. Giá trị tích lũy các bon bình quân 
của cho một ha rừng Đước sẽ từ 8,1 – 33,6 triệu/ha 
đối với cấp tuổi I, từ 15,4 – 64,2 triệu/ha cho cấp tuổi 
II; từ 19,7 – 81,9 triệu/ha với cấp tuổi III; khoảng 25,8 – 
107,3 triệu/ha cho cấp tuổi IV, từ 29,8 – 124,4 triệu/ha 
với cấp tuổi V và cấp tuổi VI từ 32,5 – 135,2 triệu/ha. 

Nguyễn và cộng 
sự 2017

Rừng ngập mặn Cà Mau Với trữ lượng của 02 cấp tuổi nói trên hàng năm lượng 
carbon tích trữ trên mặt đất đối với cấp tuổi 03 là 111,60 
tấn/ha và cấp tuổi 4 là 161,34 tấn/ha.

Tô 2022

Trang (Kandelia 
obovate)

Thanh Hóa Hiệu quả tích lũy cacbon hàng năm của rừng 18 tuổi đạt 
19,18 tấn/ha/năm (tương ứng với lượng CO2 là 70,39 
tấn/ha/năm); kế đến là rừng 17 tuổi đạt 14,76 tấn/ha/
năm (tương ứng với lượng CO2 là 54,17 tấn/ha/năm); 
thấp nhất là rừng 16 tuổi với 14,64 tấn/ha/năm (tương 
ứng với lượng CO2 là 53,73 tấn/ha/năm).

Nguyễn và Đàm 
2017

Vải + Bạch đàn Tam Đảo 16,07 tấn/ha Trần và Lê 2009

Vải + Keo tai 
tượng

Tam Đảo 21,84 tấn/ha Trần và Lê 2009

Vải + Thông Tam Đảo 20,81 tấn/ha. Trần và Lê 2009

Xem tiếp ở trang sau
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Loại rừng Địa điểm Trữ lượng các bon Nguồn

Rừng Khộp Gia Lai  • Tổng sinh khối toàn lâm phần rừng khộp tăng dần 
theo cấp trữ lượng, dao động từ 10,48-314,95 tấn/ha. 
Trong đó sinh khối tầng cây cao chiếm chủ yếu với 
khoảng 90% tổng sinh khối toàn lâm phần. Sinh khối 
cây bụi thảm tươi và vật rơi rụng chỉ chiếm khoảng 
10% tổng sinh khối toàn lâm phần.

 • Trạng thái rừng giàu có trữ lượng các bon lớn nhất 
với trung bình 126,33 tấn/ha. Trong khi đó trữ lượng 
các bon của rừng chưa có trữ lượng chỉ đạt trung bình 
5,34 tấn/ha.

Nguyễn 2012

Rừng trồng Trám 
trắng 

Đông Bắc Ở độ tuổi 15, mật độ 250 cây/ha thì tổng trữ lượng các 
bon là 123 tấn CO2, bình quân 1 ha rừng mỗi năm hấp 
thụ được khoảng 8,2 tấn CO2. 

Lương và cộng sự 
2011

Rừng Huỳnh Bắc Trung Bộ Ở tuổi 24, với mật độ rừng là 650 cây/ha thì tổng trữ 
lượng các bon của rừng là 300 tấn CO2, hấp thụ các bon 
bình quân năm cho 1 ha là 12,5 tấn CO2.

Rừng Lát hoa Bắc Trung Bộ Trữ lượng các bon của rừng ở tuổi 30, mật độ rừng là 
350 cây/ha là 561 tấn CO2, bình quân mỗi năm 1 ha 
rừng hấp thụ 18 tấn CO2.

Rừng trồng thông 
Caribe

Tây Nguyên Ở tuổi 19 tại Lâm Đồng, mật độ 700 cây/ha thì trữ lượng 
các bon của rừng là 684 tấn CO2/ha, mức hấp thụ bình 
quân đạt 36 tấn CO2/ha. Tại Gia Lai, rừng trồng Thông 
caribe 20 tuổi, mật độ 1150 cây/ha có trữ lượng các bon 
là 913 tấn CO2/ha, hấp thụ bình quân năm là 46 tấn 
CO2/ha.

Rừng trồng giổi 
xanh

Gia Lai, Tây 
Nguyên

Trữ lượng các bon của rừng Giổi xanh là khá thấp, ở tuổi 
7, mật độ 875 cây/ha thì trữ lượng các bon là 52 tấn 
CO2/ha, đến tuổi 25 với mật độ 500 cây/ha thì khả năng 
hấp thụ bon là 419 tấn CO2/ha.

Lương và cộng sự 
2011

Rừng trồng Tếch Gia Lai, Tây 
Nguyên

rừng trồng Tếch 13 tuổi và mật độ 500 cây/ha thì trữ 
lượng các bon là 145 tấn CO2/ha, rừng Tếch 20 tuổi và 
mật độ 1600 cây/ha có trữ lượng các bon là 645 tấn 
CO2/ha.

Rừng trồng Xà cừ Bình Phước, 
Đông Nam Bộ

49,5 tấn CO2/ha/năm

Rừng Sao đen 15,6 tấn CO2/ha/năm

Rừng Dầu rái 14 tấn CO2/ha/năm

Rừng ngập mặn Kiên Giang Tổng sinh khối rừng ngập mặn ở Kiên Giang có thể đạt 
549.114 tấn. Tổng lượng sinh khối trên mặt đất tương 
đương với 269.089 tấn các bon lưu trữ được. 

GIZ 2011

Rừng trồng bạch 
đàn Urophylla 

Tổng lượng các bon hấp thụ trên một ha rừng trồng 
bạch đàn Urophylla dao động trong khoảng từ 35.479-
95.634 kg/ha

Võ 2009

Bảng 3. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Loại rừng Địa điểm Trữ lượng các bon Nguồn

Trạng thái rừng 
IIIA3

Vườn Quốc Gia 
Bạch Mã, TT. 
Huế

 • Lượng CO2 cây gỗ hấp thụ dao động từ 249,31 tấn/
ha-  272,97 tấn/ha

 • Lượng CO2 hấp thụ của các hợp phần ở dưới tán 
rừng, trong đó của cây gỗ nhỏ khả năng hấp thụ CO2 
lớn nhất 11,74 tấn/ha, tiếp đến là rễ 8,18 tấn/ha và 
nhỏ nhất là thảm cây tươi 1,51 tấn/ha. Tổng lượng 
CO2 hấp thụ bình quân chung của các thành phần 
dưới tán rừng IIIA3 là 27,22 tấn/ha

Dương và 
Nguyễn 2012

Rừng IIB Lượng CO2 cây gỗ hấp thụ dao động từ 85,45 tấn/ha - 
89,77 tấn/ha

Rừng tự nhiên Ninh Thuận  • Sinh khối và dự trữ carbon trên mặt đất đối với  rừng 
kín thường xanh hơi khô nhiệt đới tương ứng là 87,5 
tấn/ha và 41,1 tấn/ha.

 • Sinh khối và dự trữ carbon trên mặt đất đối với rừng 
thưa nửa thường xanh hơi khô nhiệt đới tương ứng là 
57,0 tấn/ha và 26,8 tấn/ha. 

Trịnh 2016

Rừng ngập mặn 
phục hồi

Cần Giờ Với quy mô toàn khu vực, Rừng ngập mặn Cần Giờ 
có thể lưu trữ tới 41,5 Tg C, tương đương với 152,3 Tg 
CO2e.

Luu và cộng sự 
2016

Rừng ngập mặn Khu vực phía 
Bắc

 • Trữ lượng C trong đất của rừng ngập mặn phục hồi 
20–25 tuổi (217,74 ± 16,82 Mg/ha) không khác biệt 
đáng kể so với rừng ngập mặn tự nhiên không bị tác 
động (300,68 ± 51,61 Mg/ha) 

 • Trữ lượng C trong đất của Quảng Ninh (323,89 ± 28,43 
Mg/ha) không khác biệt đáng kể so với Nam Định 
(249,81 ± 19,09 Mg/ha), nhưng cả hai đều lớn hơn 
đáng kể so với Thái Bình (201,42 ± 27,65 Mg/ha) và 
Thanh Hòa (178,98 ± 30,82 Mg/ha)

 • Sự khác biệt về trữ lượng C trong đất giữa các tỉnh có 
thể là do đặc điểm địa chất và tuổi rừng ngập mặn 
khác nhau

 • Trữ lượng C trong đất không khác nhau giữa các 
rừng ngập mặn được phục hồi với hỗn hợp các loài 
cây ngập mặn (289,75 ± 33,28 Mg/ha), Sonneratia 
caseolaris (L.) Engl. (255,67 ± 13,11 Mg/ha) hoặc 
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco (278,15 ± 43,86 
Mg/ha), nhưng trữ lượng C trong đất của những 
rừng ngập mặn này lớn hơn đáng kể so với Kandelia 
obovata Sheue, Liu & Yong (174,04 ± 20,38 Mg /ha) 

Pham và cộng sự 
2020

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp (2022).

Bảng 3. Tiếp trang trước
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Bảng 4. Trữ lượng các bon trung bình cho các trạng thái rừng tại các vùng sinh thái của Việt Nam   

Loại rừng Bắc 
Trung 

Bộ

Tây 
Nguyên

Nam 
Trung Bộ

Đông 
Bắc

Tây Bắc Đông 
Nam Bộ

Tây 
Nam Bộ

Đồng 
Bằng 
sông 
Hồng

Rừng lá rộng thường 
xanh giàu

119,3 166,5 160,1 107,4 143,4 115,2 115,2 107,4

Rừng lá rộng thường 
xanh trung bình

60,5 105,7 107,2 71,9 66,7 79,7 79,7 71,9

Rừng lá rộng thường 
xanh nghèo

31,1 60,6 57,4 26,2 29 47,4 47,4 26,2

Rừng lá rộng thường 
xanh phục hồi

23,8 55,9 56,3 22,5 19,8 36,8 36,8 22,5

Rừng lá rộng rụng lá 27,3 26 37

Rừng tre nứa 3,6 14,7 4,8 3,2 7,8 6,7 3,2

Rừng hỗn giao gỗ nứa 32,3 63,7 85,8 21,1 37,9 64,3

Rừng lá kim 88,4 88,4

Rừng hỗn giáo lá rộng 
là kim

97,5 97,5

Rừng ngập mặn 72,6 72,6 3,4

Núi đá có cây 28,8 28,8 17,7 17,7 28,8

Rừng trồng 20,9 24,4 18,3 12,6 12,0 12,0 26,3 12,6
 
Nguồn: Phạm 2015.



4.1 Các chính sách hiện hành có liên 
quan đến quản lí các bon rừng tại Việt 
Nam

Việt Nam là một trong số ít các nước trong khu 
vực Châu Á có hành lang pháp lí rõ ràng ghi 
nhận vai trò của các bon rừng trong việc thích 
ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như 
định hướng rõ ràng về việc thương mại carbon 
rừng (Bảng 5). Nhìn chung, các chính sách Việt 
Nam tập trung vào việc đưa ra 3 nguyên tắc 
chung trong việc vận hành thị trường các bon 
rừng:
• Quy định dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon 

rừng thông qua việc giảm phát thải khí nhà 

kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, 
quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh là 
một loại dịch vụ môi trường rừng. 

• Quy định trách nhiệm và nghĩa vụ mọi ngành, 
lĩnh vực trong việc thực hiện kiểm kê khí nhà 
kính và các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính đối với các ngành, lĩnh vực.

• Xác định nguyên tắc vận hành thị trường các 
bọn nội địa sẽ dựa theo lộ trình từng giai đoạn 
và việc khai thác nguồn lợi tài chính từ dịch 
vụ hấp thụ các bon, giảm phát thải khí nhà 
kính đối với các diện tích rừng thuộc sỡ hữu 
nhà nước phù hợp với quy định của Luật quản 
lý, sử dụng tài sản công.

4 Khung pháp lí về dịch vụ hấp thụ và 
lưu giữ các bon của rừng

Bảng 5. Các chính sách liên quan đến quản lí và thương mại các-bon rừng tại Việt Nam  
Năm Tên chính sách Quy định liên quan đến các-bon rừng

2015 Bộ Luật dân sự năm 
2015 (Quốc hội Việt 
Nam 2015)

Khoản 1, Điều 105, quy định về tài sản như sau: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá 
và quyền tài sản” (Quốc hội Việt Nam 2015). Với quy định các-bon rừng dưới hình 
thức tín chỉ các-bon được xác nhận có thể coi là một trong những tài sản của rừng 
như gỗ, lâm sản ngoài gỗ. 

2017 Luật lâm nghiệp số 
16/2017/QH14 được 
Quốc hội ban hành 
ngày 15/11/2017 có 
hiệu lực từ 1/1/2019 
(Quốc hội Việt Nam 
2017a)

Đưa ra khung pháp lý về quyền sở hữu rừng, cơ chế tài chính và chia sẻ lợi ích đối 
chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó nội dung liên quan đến chi trả các-bon 
rừng gồm:
 • Điều 7 quy định về sở hữu rừng, cụ thể là: “Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối 

với rừng thuộc sở hữu toàn dân, gồm rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước 
đầu tư toàn bộ”.

 • Khoản 10, Điều 2 quy định về “Quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao 
gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt của chủ rừng đối với 
cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với rừng do chủ rừng đầu tư trong 
thời hạn được giao, được thuê để trồng rừng”.

 • Khoản 2, Điều 61, Luật lâm nghiệp quy định: “Hấp thụ và lưu giữ các-bon của 
rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý 
rừng bền vững, tăng trưởng xanh” là một trong 5 loại hình dịch vụ môi trường 
rừng. Quy định này cho phép sử dụng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng 
theo mối quan hệ cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ. Đây là một cơ chế tài 
chính ngoài ngân sách và cũng không nằm trong cơ chế tài chính từ các nguồn 
vốn ODA hoàn lại hoặc không hoàn lại. 

Xem tiếp ở trang sau
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Năm Tên chính sách Quy định liên quan đến các-bon rừng

 • Cơ chế chia hưởng lợi được quy định tại khoản 4, Điều 73, Luật lâm nghiệp về 
quyền của chủ rừng là: “Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi ích 
từ dịch vụ môi trường rừng”. 

Cơ chế hưởng lợi này đã được thực hiện đối với các loại dịch vụ môi trường rừng 
quy định tại các Điều 63 Luật Lâm nghiệp và được hướng dẫn tại Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, quy định đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon 
của rừng chưa được cụ thể hóa và trên thực tế chưa được triển khai thực hiện.

2017 Quyết định số 
419/QĐ-TTg (Thủ 
tướng Chính phủ 
Việt Nam 2017): 
Ban hành ngày 
5/4/2017 phê 
duyệt Chương 
trình hành động 
REDD+ quốc gia 
đến năm 2030

Mục tiêu của chương trình là tiếp cận các nguồn tài chính chi trả dựa vào kết 
quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế; giải pháp về nguồn vốn quốc tế bao gồm 
cả đóng góp, tài trợ, ủy thác của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ 
chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân và các thể chế tài chính khác; nguồn 
thu nhận được từ kết quả thực hiện REDD+, bao gồm cả nguồn thu từ kinh doanh 
tín chỉ các-bon rừng. Các hoạt động giảm nhẹ gồm:
 • Hoạt động nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng: can thiệp vào chuyển đổi 

rừng tự nhiên sang các mục đích khác và bảo vệ rừng.
 • Hoạt động nhằm bảo tồn, tăng cường trữ lượng các - bon và quản lý bền vững 

tài nguyên rừng thông qua nhân rộng các mô hình kinh doanh rừng năng suất 
cao và rừng gỗ lớn; nhân rộng mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững; bảo vệ, 
bảo tồn và phục hồi rừng.

2017 Luật quản lý, sử 
dụng tài sản công 
(Quốc hội Việt Nam 
2017b)

Quy định quản lý nhà nước đổi với tài sản công, bao gồm các loại tài nguyên. 
Rừng là một loại tài nguyên và việc quản lý tài sản công được quy định:
 • Nhà nước thực hiện hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản 

công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm 
nguồn nhân lực và tài chính phục vụ quản lý, sử dụng tài sản công (khoản 2 
Điều 5);

 • Việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải tuân theo cơ chế thị 
trường, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật (khoản 5 Điều 6);

 • Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (Điều 7), gồm: Giao 
quyền sử dụng tài sản công; Cấp quyền khai thác tài sản công; Cho thuê tài sản 
công; Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công; 
Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết; Sử dụng tài 
sản công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước; Bán, thanh lý tài sản công 
và Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ quan nhà nước (Bộ Nông nghiệp và PTNT ở cấp Trung ương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ở cấp địa phương) là đại diện chủ sở hữu, quản lý và sử dụng 
kết quả hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính đối với 
các diện tích rừng  thuộc sở hữu toàn dân theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật 
Lâm nghiệp là phù hợp.

2018 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP

Các các Điều từ 64 đến 75, quy định các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng 
tiền dịch vụ môi trường rừng (Chính phủ Việt Nam 2018).

2020 Luật Bảo vệ môi 
trường

Luật này nêu rõ việc “tổ chức và phát triển thị trường các-bon” như là công cụ 
kinh tế để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính trong nước, góp phần thực hiện 
đóng góp về giảm nhẹ do Việt Nam cam kết khi tham gia Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Điều 139 đã quy định khá rõ về tổ chức và phát triển 
thị trường các-bon, cụ thể:
Khoản 1, Điều 139 nêu rõ thị trường các-bon trong nước gồm các hoạt động 
trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon thu được từ cơ chế 
trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của 
pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

Bảng 5. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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 • Khoản 7, Điều 139 quy định: Cơ sở phát thải khí nhà kính tham gia thị trường 
các-bon trong nước thực hiện trao đổi, đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao 
hạn ngạch, tín chỉ các-bon; thực hiện các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon 
trong nước, quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” (Quốc hội Việt Nam 
2020).

2020 NDC Quy định các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm cả tăng hấp 
thụ các bon), gồm:
 • Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có ở vùng đồi núi và ven biển nhằm kiểm 

soát hiệu quả mất rừng và chuyển đổi rừng, suy thoái rừng để giảm phát thải 
khí nhà kính. 

 • Trồng mới rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trên đất không có rừng bằng các 
loài cây bản địa nhằm tăng cường hấp thụ các bon;

 • Nâng cao chất lượng và trữ lượng các bon rừng tự nhiên nghèo thông qua 
trồng bổ sung, làm giàu rừng nhằm tăng hấp thụ các bon; nâng cao dịch vụ hệ 
sinh thái;

 • Nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng để tăng hấp thụ các bon và giảm 
phát thải thông qua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật (giống, kỹ thuật lâm sinh), 
chuyển đổi rừng trồng chu kỳ ngắn (5-7 năm) sang rừng trồng chu kỳ dài (10-15 
năm); giảm khai thác gỗ từ rừng trồng để sản xuất gỗ dăm xuất khẩu, tập trung 
đảm bảo nguồn cung nguyên liệu gỗ cho sản xuất gỗ xẻ và chế biến đồ nội 
thất ở trong nước.

 • Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng để giảm phát thải từ kiểm soát mất 
rừng và suy thoái rừng, cháy rừng và đốt sinh khối; tăng hấp thụ khí nhà kính 
thông qua tăng chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao dịch vụ 
hệ sinh thái. 

 • Phát triển, nhân rộng các mô hình nông - lâm kết hợp thông qua trồng bổ sung 
cây lâm nghiệp, cây gỗ để tăng hấp thụ các bon và chống suy thoái đất, ưu tiên 
các vùng đất dốc.

NDC năm 2020 cam kết Việt Nam sẽ giảm phát thải 9% với nguồn lực tự có và 
nâng lên 27% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

2022 Nghị định số 
06/2022/NĐ-CP 
quy định về giảm 
nhẹ phát thải khí 
nhà kính  và bảo vệ 
tầng ô-dôn (Chính 
phủ Việt Nam 
2022b)

Một số quy định liên quan đến các-bon rừng gồm: 
 • Khoản 2 Điều 5 quy định các bộ, ngành quản lý lĩnh vực phải thực hiện giảm 

phát thải khí nhà kính, trong đó có Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Khoản 5 Điều 3 quy định: “Cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon là các cơ chế 

thực hiện việc đăng ký, triển khai các chương trình, dự án giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính và tạo tín chỉ các-bon theo các phương pháp được quốc tế hoặc 
Việt Nam công nhận. Tín chỉ các-bon từ các chương trình, dự án được trao đổi 
trên thị trường các-bon hoặc bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn 
ngạch được phân bổ” . 

 • Điều 8. Tăng cường hấp thụ khí nhà kính quy định quy định các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là chủ rừng hoặc người sử dụng đất xây dựng 
và thực hiện các biện pháp quản lý rừng bền vững, bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che 
phủ, sinh khối và chất lượng rừng để tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính thì 
được tham gia các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù 
hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 • Điều 16. Đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước cũng quy định gồm 
tất cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được quy định tại Điều 8 
trên. 

 • Quy định mức giảm phát thải đến năm 2030 cho các ngành, và lĩnh vực, trong 
đó lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ yếu từ tiểu lĩnh vực nông 
nghiệp; lâm nghiệp và sử dụng đất) là 129,8 triệu tấn CO2e.

Bảng 5. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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 • Khoản 3 Điều 9 quy định các bộ ngành quản lý lĩnh vực xây dựng và ban hành 
quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

2022 Nghị định 08/2022/
ND-CP (Chính phủ 
Việt Nam 2022c)

Quy định chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên (mục I, chương X), trong đó quy 
định “Các dịch vụ môi trường rừng của hệ sinh thái rừng áp dụng theo quy định 
của pháp luật về lâm nghiệp”. Các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phải chi trả bao 
gồm dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, dịch vụ hệ sinh thái biển và dịch vụ hệ 
sinh thái núi đá, hang động phục vụ cho mục đích kinh doanh du lịch, giải trí, 
nuôi trồng thủy sản, vv. Cũng như các quy định của pháp luật lâm nghiệp về chi 
trả dịch vụ môi trường rừng, các quy định về dịch vụ hấp thụ các bon, giảm phát 
thải khí nhà kính, vv chưa được đề cập.

2022 Quyết định số 
01/2022/QĐ-
TTg (Thủ tướng 
Chính phủ Việt 
Nam 2022a) ngày 
18/01/2022

Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, sơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm 
kê khí nhà kính. Phụ lục II của Quyết định này quy định 1.662 cơ sở tại các tỉnh, 
thuộc các lĩnh vực khác nhau phải kiểm kê khí nhà kính. Đây là các đối tượng tiềm 
năng tham gia trao đổi, mua bán tín chỉ các bon để đạt được mục tiêu giảm phát 
thải theo quy định.

2022 Chiến lược quốc 
gia về biến đổi khí 
hậu giai đoạn đến 
2050 (Thủ tướng 
Chính phủ Việt 
Nam 2022c)

Mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính gồm:
 • Đến năm 2030, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia giảm 

43,5% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Trong đó: lĩnh vực lâm 
nghiệp, sử dụng đất giảm 70% lượng phát thải và tăng 20% lượng hấp thụ 
các-bon, tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít nhất -95 triệu tấn CO2tđ; Các cơ 
sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 2.000 tấn CO2tđ trở lên phải thực 
hiện giảm phát thải khí nhà kính.

 • Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức 
phát thải ròng bằng “0”; lượng phát thải đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó giảm 
nhanh. Trong đó: lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất giảm 90% lượng phát thải, 
tăng 30% lượng hấp thụ các-bon, tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít nhất 
-185 triệu tấn CO2tđ;. Các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 200 
tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

2022 Cam kết đóng góp 
quốc gia tự quyết 
định (NDC)

NDC (2022) nâng mức cam kết của Việt Nam về việc giảm phát thải lên 15.8% với 
nguồn lực trong nước và tăng lên 43.5% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

2022 Nghị định 
107/2022/NĐ-CP 
về Thí điểm chuyển 
nhượng kết quả 
giảm phát thải và 
quản lí tài chính 
thỏa thuận chi trả 
giảm phát thải khí 
nhà kính vùng Bắc 
Trung Bộ (Chính 
phủ Việt Nam 
2022d)

 • Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đứng ra đại diện cho Việt Nam kí thỏa 
thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải

 • Nguồn thu từ chương trình được coi là nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng 
đối với dịch vụ hấp thụ và lưu trứ các bon và hạch toán riêng với các nguồn thu 
dịch vụ khác

 • Chi phí triển khai không chồng chéo với các khoản chi khác của ngân sách nhà 
nước

Định mức chi:
 • Đối với khoán bảo vệ rừng: Mức khoán tối thiểu bằng mức hỗ trợ của ngân sách 

nhà nước giao cho khoán bảo vệ rừng, tối đa không lớn hơn 02 lần mức hỗ trợ 
của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng theo đối tượng nhận khoán 
trên cùng địa bàn cấp tỉnh. Mức cụ thể do UBND tỉnh quy định

 • Đối với các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế: Định mức hỗ trợ là 50,000,000 
đồng/cộng đồng dân cư/năm

 • Đối với các nội dung chi khác: Định mức chỉ được thực hiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt 

Tiêu chí xác định số tiền chia cho từng tỉnh dựa vào kết quả giảm phát thải và 
diện tích rừng của tỉnh.

Bảng 5. Tiếp trang trước
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Ngoài các dự án có sự hỗ trợ của quốc tế, Thủ 
tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương cho 
phép lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các 
bon rừng trên địa bàn một số tỉnh như Quảng 
Nam (Văn phòng Chính phủ Việt Nam 2021) và 
Sơn La (Dương và Đại 2022). 

Mặc dù cả Nghị định 06, Luật Lâm Nghiệp 2017 
và Nghị định 156 đều đề cập tới việc xây dựng 
và thị trường các bon tại Việt Nam do vậy gây 
nhiều nhầm lẫn và thắc mắc cho các bên về việc 
vận dụng luật định nào, các đại diện cơ quan 
Chính phủ tham gia hội thảo tham vấn vào ngày 
20 tháng 12 đã làm rõ sự khác biệt giữa các luật 
định này:
• Nghị định 06 hướng tới xây dựng thị trường 

các bon nội địa để trao đổi hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn 
giao dịch của thị trường các-bon trong nước 
(Hộp 1), tập trung  vào 3 nhóm đối tượng: (i) 
các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực cơ sở phát 
thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính 
do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Hình 4); 
(ii) tổ chức tham gia thực hiện cơ chế trao đổi, 
bù trừ tín chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù 
hợp với quy định của pháp luật và điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên và (iii) các tổ chức và 
cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu 

tư, kinh doanh hạn ngạch phát thải khí nhà 
kính, tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon. 
Do vậy, nếu có doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư 
nào muốn vào Việt Nam để đầu tư dự án các 
bon rừng theo thị trường quốc tế và tự nguyện 
hoàn toàn có thể chủ động tự tiến hành 
nhưng phải thông báo cho cơ quan chủ quản 
và Bộ Tài Nguyên và Môi trường

• Nghị định 156 hiện cũng đang tập trung vào 
xây dựng thị trường các bon rừng nội địa và 
tự nguyện, mà chưa tập trung vào thị trường 
quốc tế.

Mặc dù đại diện của các nhà hoạch định chính 
sách cho rằng giữa 2 Nghị định không có sự 
chồng chéo và không ảnh hưởng tới việc các bên 
muốn mua tín chỉ các bon rừng trên thị trường 
tự nguyện, các bên có liên quan vẫn cho rằng việc 
tránh kết quả được báo 2 lần và kết nối giữa thị 
trường tự nguyện và thị trường bắt buộc đòi hỏi 
phải có hướng dẫn cụ thể hơn. 

Theo các bên được phỏng vấn, việc thực hiện 
Nghị định 01 cũng gặp nhiều khó khăn đặc 
biệt khi các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí 
nhà kính và có nghĩa vụ phải chi trả lại xin trì 
hoãn do ảnh hưởng của COVID-19. Hơn nữa, 
việc giám sát mức độ phát thải của các doanh 
nghiệp không dễ dàng do phần lớn các doanh 

Hộp 1. Quy định trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch 
của thị trường các-bon trong nước (Theo Nghị định 06)
 • Các cơ sở có thể:

 º  đấu giá để sở hữu thêm hạn ngạch phát thải khí nhà kính ngoài lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính 
được phân bổ trong cùng 01 giai đoạn cam kết;

 º chuyển giao lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết trong năm trước sang các năm 
tiếp theo trong cùng 01 giai đoạn cam kết;

 º vay hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho năm tiếp theo để sử dụng trong năm trước đó 
trong cùng 01 giai đoạn cam kết;

 º sử dụng tín chỉ các-bon từ các dự án thuộc các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon để bù cho lượng 
phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ trong 01 giai đoạn cam 
kết. (Không quá 10%);

 • Hạn ngạch phát thải khí nhà kính đã phân bổ sẽ tự động được Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi khi các 
cơ sở dừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản;

 • Nhà nước khuyến khích các cơ sở tự nguyện nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết 
góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của quốc gia;

 • Vào cuối mỗi giai đoạn cam kết, các cơ sở phải nộp tiền thanh toán cho lượng phát thải khí nhà kính vượt 
quá số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ sau khi áp dụng các hình thức đấu giá, chuyển giao, 
vay mượn, sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ. Ngoài việc phải nộp tiền thanh toán, lượng phát thải khí nhà 
kính vượt quá lượng hạn ngạch được phân bổ sẽ được trừ vào hạn ngạch phân bổ cho giai đoạn cam kết 
sau đó.
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Hình 4. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022  ban hành danh mục lĩnh vực và cơ sở phát thải 
khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính 
Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2022).

nghiệp đều chưa quen thuộc với các chính sách 
và phương pháp tính toán đề ra. Cũng có sự khác 
biệt giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong sự sẵn sàng tham gia và tuân 
thủ các quy định của nhà nước về giảm phát thải. 
Các doanh nghiệp lớn thường không gặp khó 
khăn do nguồn lực tài chính dồi dào và có động 
lực để giảm phát thải như một chiến lược hình 
ảnh quảng bá về tính bền vững và đảm bảo vị thế 
trong thị trường. Trong khi đó các doanh nghiệp 
quy mô nhỏ lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
đảm bảo nguồn lực tài chính và năng lực kĩ thuật 
để thực hiện các điều khoản quy định.

4.2 Định hướng chính sách các bon 
rừng trong tương lai

Nhằm hướng dẫn và thực hiện chi trả các-bon 
rừng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
cũng đang trình Nghị định 156 với những định 
hướng mới trong quy định đối với dịch vụ hấp 
thụ, lưu giữ các bon rừng và giảm phát thải khí 
nhà kính (Bảng 6).

 
 

Người mua  

Chủ rừng, Tổ chức, Cá nhân 
hợp tác liên doanh, 
liên kết với chủ rừng

 

Quỹ Bảo vệ phát triển rừng trung 
ương nếu diện tích rừng trên 2 tỉnh 
và Quỹ BVPTR nếu diện tích rừng 
thuộc 1 tỉnh

 

Trực tiếp

Gián tiếp

Hình 5. Các giải pháp thực hiện chi trả giữa người mua và người bán   

Lĩnh vực phải thực hiện 
kiểm kê khí nhà kính 

Năng lượng 

Giao thông vận tải 

Xây dựng 

Các quá trình công nghiệp 

Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và sử dụng đất 

Chất thải 

Cơ sở phải thực hiện kiểm kê  
khí nhà kính 

Cơ sở có mức phát thải hằng năm ≥ 3.000 tấn 
CO2 tương đương 

Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp 
có tổng lượng �êu thụ năng lượng hằng năm  
≥ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) 

Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng 
�êu thụ nhiên liệu hằng năm ≥ 1.000 TOE 

Tòa nhà thương mại có tổng �êu thụ năng 
lượng hằng năm ≥ 1.000 TOE 

Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động 
hằng năm ≥ 65.000 tấn 

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg 
ngày 18/01/2022   

1912 cơ sở 
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Bảng 6. Định hướng chính sách quy định về chi trả các bon rừng  

Các quy định liên quan 
đến chi trả các bon rừng

Định hướng quy định trong thời gian tới* Thách thức**

1.Quyền các bon 
rừng 

Quyền các-bon của rừng là quyền sở hữu 
kết quả giảm phát thải của chủ rừng. 
Quyền các bon bao gồm quyền mua bán, 
chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, thừa 
kế, góp vốn, cung ứng, hợp tác, liên kết  
với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài 
nước và hưởng lợi ích từ kết quả GPT theo 
quy định tại khoản 2, 4 , 8, Điều 73 Luật 
Lâm nghiệp 

Việc xác định và quy định quyền các bon 
rừng trong khuôn khổ pháp lí cần làm rõ 
4 khía cạnh (Phạm và cộng sự 2021): 
i. quyền sở hữu đối với Các-bon lưu 

giữ trong đất và rừng? 
ii. quyền hưởng lợi từ việc cung cấp và 

bán dịch vụ giảm phát thải? 
iii. quyền được chuyển nhượng và bán 

tín chỉ Các-bon/quyền phát thải hay 
kết hợp của các quyền trên?) 

iv. trách nhiệm (nếu không thực hiện 
đúng như cam kết thì sẽ phải chịu 
trách nhiệm gì? Ví dụ tước lại quyền 
sở hữu các bon

Cho tới nay, các định hướng chính sách 
mới chỉ tập trung vào 3 khía cạnh đầu và 
chưa xem xét khía cạnh quyền đi đôi với 
trách nhiệm. 

Quyền được kí thỏa thuận/hợp đồng liên 
quan tới các bon rừng:
 • Nếu diện tích cung ứng kết quả 

giảm phát thải trải dài trên 2 tỉnh, Bộ 
NN&PTNT ký thỏa thuận đối với người 
mua 

 • Nếu diện tích rừng cung ứng kết quả 
giảm phát thải chỉ thuộc 1 tỉnh, UBND 
tỉnh ký thỏa thuận đối với người mua

 • Chủ rừng ký thỏa thuận đối với Đề án 
được xây dựng trên diện tích rừng thuộc 
phạm vi khu rừng được giao quản lý

 Việc phân định rõ quyền hạn được kí 
thỏa thuận và hợp đồng cho các bên 
một mặt có thể giúp quy trình thực hiện 
thương mại các bon rừng rõ ràng hơn 
với các bên có liên quan, thách thức nằm 
ở việc đảm bảo các thỏa thuận được 
kí bới các bên khác nhau này không bị 
trùng lặp, báo cáo hai lần, và quan trọng 
hơn là lồng ghép trong quy hoạch và 
tính toán giảm phát thải chung của quốc 
gia.

Trong các thảo luận và định hướng chính 
sách gần đây cho rằng đối với các diện tích 
đã được giao cho chủ rừng là các chủ thể 
ngoài nhà nước, do vậy các chủ thể này là 
người sở hữu quyền carbon. Ngoài ra, đối 
với các diện tích rừng do Nhà nước quản lí, 
quyền các bon sẽ thuộc về nhà nước.

Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, 
rừng là tài sản của toàn dân do Nhà nước 
quản lí. Nói cách khác, tài nguyên rừng 
trong đó có các bon có thể coi là tài sản 
công ngay cả khi rừng đã được giao cho 
các chủ thể ngoài nhà nước. Việc luận 
giải về quyền sở hữu công hay tư, ai là 
người hưởng lợi và có quyền sở hữu còn 
chưa được rõ ràng.

Ngoài ra, ngay cả đối với trường hợp 
quyền sở hữu các bon, đặc biệt là đối với 
diện tích rừng thuộc sở hữu Nhà nước; 
cơ chế chia sẻ lợi ích để tạo động lực, 
khuyến khích đầu tư từ các thành phần 
kinh tế nhằm thực hiện các hoạt động 
giảm phát thải, bao gồm cả các hoạt 
động tự nguyện.

Xem tiếp ở trang sau
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Các quy định liên quan 
đến chi trả các bon rừng

Định hướng quy định trong thời gian tới* Thách thức**

2.Đối tượng hưởng lợi và 
chi trả

Các chủ rừng theo Điều 8 Luật Lâm nghiệp 
bao gồm:
i. UBND xã và tổ chức khác được nhà 

nước giao trách nhiệm quản lý bảo vệ 
rừng

ii. Cộng đồng, UBND xã có thoả thuận 
tham gia hợp đồng quản lí rừng với 
chủ rừng là tổ chức

iii. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ 
rừng 

Nhiều doanh nghiệp đầu tư hoặc góp 
vốn đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong 
nước trong lĩnh vực trồng mới và bảo 
vệ rừng, đầu tư vào lĩnh vực giảm phát 
thải cũng là đối tượng được chia sẻ từ lợi 
ích từ việc các bon rừng tại các quốc gia 
khác trên thế giới. Tuy nhiên, những dự 
kiến về mặt pháp luật tại Việt Nam chưa 
xem xét tới vấn đề này và có thể ảnh 
hưởng tới động lực kinh tế của các nhà 
đầu tư.

3. Đối tượng phải chi trả Cá nhân và tổ chức đầu tư kinh doanh, sử 
dụng kết quả giảm phát thải

Như đã thảo luận ở phần trên, cần làm 
rõ mục đích của hai loại hình mà các 
cá nhân và tổ chức đầu tư để quy định 
chính xác cả đối tượng chi trả và được 
chi trả. Nếu các cá nhân và tổ chức chỉ 
mua kết quả giảm phát thải thì các cá 
nhân và tổ chức này là người mua. Nếu 
các cá nhân và tổ chức cùng góp vốn 
đầu tư hay tham gia hỗ trợ các chủ rừng 
Việt Nam giao dịch và thương mại các 
bon rừng trên thị trường, họ cũng có 
mong muốn chia sẻ lợi ích từ việc bán 
các bon rừng này.

Cho tới nay chưa có quy định và nghĩa 
vụ rõ ràng của các bên khi tham gia đầu 
tư và thương mại tín chỉ các bon, bao 
gồm nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu 
giảm phát thải của quốc gia, các quy 
định về tài chính, quy định pháp lí (ví dụ 
trách nhiệm trước pháp luật nếu không 
chi trả đúng hạn).

4. Các hoạt động được 
chi trả

 • Giảm phát thải khí nhà kính từ việc kiểm 
soát, hạn chế mất rừng và suy thoái rừng

 • Giảm phát thải khí nhà kính, tăng hấp 
thụ các-bon thông qua thực hiện quản 
lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh

 • Tăng hấp thụ các-bon thông qua trồng 
rừng mới, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng 
rừng, làm giàu rừng tự nhiên

 • Tăng hấp thụ các-bon bằng các hoạt 
động nâng cao năng suất rừng trồng 
thông qua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, 
kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng; 

 • Tăng hấp thụ các-bon bằng các hoạt 
động nâng cao năng suất rừng trồng 
thông qua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, 
kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng; 

 • Các hoạt động giảm phát thải khí nhà 
kính, tăng hấp thụ các-bon rừng khác. 

Với xu thế của thị trường các bon rừng 
hiện nay – khi người mua không chỉ tìm 
mua các tín chỉ các bon rừng thông qua 
số lượng tấn CO2e thu được mà còn là 
các bon rừng giá trị cao thông qua việc 
nâng cao và đảm bảo đa dạng sinh học. 
Tuy nhiên, các bản thảo của chính sách 
chưa xem xét và tạo ra động lực cho các 
hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học một 
cách rõ ràng. Các hoạt động được đề 
xuất chi trả hiện nay chủ yếu tập trung 
vào lưu giữ và nâng cao lượng các bon 
rừng hiện có.

Ngoài ra,  các hướng dẫn về mặt phương 
pháp và cơ sở tính toán, xác định tín 
chỉ các bon tham gia cho từng loại hình 
hoạt động còn chưa được rõ ràng tại Việt 
Nam.

Bảng 6. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Các quy định liên quan 
đến chi trả các bon rừng

Định hướng quy định trong thời gian tới* Thách thức**

5. Quy trình và nguyên 
tắc đo đạc, báo cáo, thẩm 
định và công nhận kết 
quả

Quy trình đo đạc, báo cáo kết quả giảm 
phát thải do Bộ Nông nghiệp và PTNT 
hướng dẫn chi tiết.

Quy trình thẩm định kết quả giảm phát 
thải sẽ do đơn vị thẩm định thực hiện. Đơn 
vị thẩm định phải đáp ứng các yêu cầu 
theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
06/2022/NĐ-CP.

Đối với việc công nhận kết quả giảm phát 
thải:
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận KQ 

GPT;
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận 

tín chỉ các bon trong trường hợp chuyển 
nhượng kết quả giảm phát thải theo cơ 
chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong 
nước và quốc tế

Hiện nay các hướng dẫn về quy trình đo 
đạc, báo cáo và thẩm định mới chỉ tập 
trung vào yếu tố kĩ thuật đo đếm lượng 
phát thải.  Tuy nhiên, đối với cả với thị 
trường các bon tự nguyện và thị trường 
bắt buộc, phía người mua đều áp dụng 
tiêu chuẩn các bon hướng tới các yếu tố 
xã hội. Việc quy định, hướng dẫn, theo 
dõi và thẩm định các biện pháp bảo đảm 
an toàn xã hội trong lĩnh vực các bon 
rừng rất quan trọng nhưng lại chưa được 
chú trọng tại Việt Nam.

6. Nguyên tắc quản lí và 
sử dụng nguồn thu

 • Là nguồn thu từ DVMTR, thực hiện theo 
quy định tại Luật Lâm nghiệp

 • VNFF là Cơ quan thực hiện quản lý, điều 
phối nguồn thu dựa trên kết quả thực 
hiện thuộc phạm vi từ hai tỉnh trở lên

 • Quỹ tỉnh là cơ quan thưc hiện quản lý, 
điều phối nguồn thu dựa trên kết quả 
thực hiện thuộc phạm nội tỉnh.

 • Chủ rừng theo quy định tự tổ chức thực 
hiện cung ứng dịch vụ có quyền quyết 
định việc sử dụng số tiền thu sau khi 
thực hiện nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật

 • Tổ chức, cá nhân hợp tác, liên doanh, 
liên kết với Chủ rừng tự tổ chức được 
hưởng lợi từ kết quả thực hiện theo 
cơ chế chia sẻ lợi ích sau khi thực hiện 
nghĩa vụ

 • Nguồn thu được dùng để chi trả các 
hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, 
tăng hấp thụ các-bon rừng khác. 

 • Khi thực hiện chi trả, người mua 2 lựa 
chọn: (i) trực tiếp chi trả đối với người 
cung ứng dịch vụ và (ii) chi trả gián tiếp 
(Hình 5)

 • Đối với hình thức gián tiếp Quỹ bảo vệ 
và phát triển rừng trung ương dự kiến 
sẽ chịu trách nhiệm phân bổ chi trả nếu 
diện tích rừng thuộc phạm vi trên 2 tỉnh 
và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh sẽ 
thực hiện chi trả nếu diện tích rừng nằm 
trên địa bàn 01 tỉnh. Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng sẽ trích thu phí quản lí (Hình 6 
và Hình 7)

Trong phần 2 phía trên về đối tượng chi 
trả, dự kiến đề xuất được đưa ra là chi trả 
sẽ được thực hiện đối với chủ rừng. Tuy 
nhiên, trong Hình 6 và Hình 7 nguyên 
tắc chi trả bao gồm chi trả cho cả những 
người không phải là chủ rừng nhưng có 
tham gia vào các hoạt động giảm phát 
thải. Hệ thống hướng dẫn văn bản cần 
nhất quán để đảm bảo các tỉnh dễ thực 
hiện. 

Việc có nhiều đơn vị tham gia vào quá 
trình chi trả có thể dẫn đến chi phí giao 
dịch cao và quá trình chi trả có thể diễn 
ra lâu hơn so với kì vọng.

Hiện nay tỉ lệ % trích dùng cho mục đích 
quản lí được dự kiến thực hiện theo 
nguyên tắc Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng đang áp dụng. Tuy nhiên, chi phí 
quản lí này có thể được ước tính quá 
thấp so với thực tế đặc biệt khi các nhà 
quản lí chưa thực sự tính toán đầy đủ các 
chi phí cần thiết để cung ứng một tấn 
CO2.

Nguồn: MARD 2022a; *VNFF 2022; **Nhóm tác giả tự tổng hợp và phân tích (2022).

Bảng 6. Tiếp trang trước
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CHỦ RỪNG LÀ TỔ 
CHỨC   

(Được trích 10% chi 
cho các hoạt động 
quản lý đối với DT 

khoán BVR) 

Khoán BVR cho 
HGĐ, CN, CĐ 

HĐ GPT và tăng hấp 
thụ CO2 

CHỦ RỪNG LÀ HỘ 
GĐ, CÁ NHÂN, 
CỘNG ĐỒNG 

(Được toàn quyền 
sử dụng) 

UBND XÃ ĐƯỢC 
GIAO TRÁCH NHIỆM 

QLR 
(Lập PA trình Huyện 

duyệt) 

BÊN CUNG ỨNG DV  
(Chủ rừng, các tổ chức 

khác không phải chủ rừng 
được giao QLR) 

90% 

BÊN SỬ DỤNG DV 
(Bên mua) 

Quỹ BV&PTR TƯ (VNFF); Bộ NN&PTNT 
Trích tối đa 5,5% gồm: 0,5% cho QL  của VNFF; 5% cho các hoạt động đặc 

thù ở cấp TƯ; do Bộ NN&PTNT phê duyệt  100% 

QUỸ BV&PTR TỈNH    
Trích tối đa 10% cho quản lý và hoạt động tại tỉnh; do 

UBND tỉnh phê duyệt  

94,5% 

 HĐ khác (nếu có) 
Thỏa thuận với bên 

mua 

Hình 6. Dự kiến quản lí và chi trả nguồn thu trong trường hợp diện tích cung ứng rừng nằm trên địa bàn 2 
tỉnh, và do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam quản lí  
Nguồn: VNFF 2022.

CHỦ RỪNG LÀ TỔ 
CHỨC   

(Được trích 10% chi 
cho các hoạt động 
quản lý đối với DT 

khoán BVR) 

Khoán BVR cho 
HGĐ, CN, cộng đồng  

 HĐ GPT và tăng hấp 
thụ CO2 

CHỦ RỪNG LÀ HỘ 
GĐ, CÁ NHÂN, 
CỘNG ĐỒNG 

(Được toàn quyền 
sử dụng) 

UBND XÃ ĐƯỢC GIAO 
TRÁCH NHIỆM QLR 
(Lập PA trình Huyện 

duyệt) 

BÊN CUNG ỨNG DV  
(Chủ rừng, các tổ chức 

khác không phải chủ rừng 
được giao QLR) 

90% 

BÊN SỬ DỤNG DV  
(Bên mua) 100% 

QUỸ BV&PTR TỈNH    
(Trích tối đa 10% cho quản lý 

và hoạt động tại tỉnh; do 
UBND tỉnh phê duyệt)  

 HĐ khác (nếu có) 
Thỏa thuận với bên 

mua 

Hình 7. Dự kiến quản lí và chi trả nguồn thu trong trường hợp diện tích cung ứng rừng nằm trên địa bàn 
01 tỉnh, và do Quỹ Bảo vệ và Phát Triển rừng tỉnh quản lí   
Nguồn: VNFF 2022.
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4.3 Dự kiến quy trình xây dựng, 
đăng kí, phê duyệt và thẩm định Đề 
án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ 
các-bon của rừng và giảm phát thải 
khí nhà kính 

Nhằm hướng dẫn các bên có nhu cầu và mong 
muốn mua bán các bon rừng thực hiện giao dịch, 
Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông đã đệ trình 
bàn thảo quy trình hướng dẫn các bên (Bảng 7).

Bảng 7. Dự kiến quy trình xây dựng, đăng kí, phê duyệt và thẩm định đề án cung ứng dịch vụ các bon 
rừng
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng kí

Hồ sợ đăng kí bao gồm: thông tin chung, mục tiêu, các hoạt động và dự kiến lượng kết quả hấp thụ, lưu giữ các-
bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính theo quy định. Các mẫu đơn được cung cấp và hướng dẫn bởi Bộ 
NNPTNT.

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng kí

 • Đối với diện tích rừng cung ứng dịch vụ các bon rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh, các bên bao gồm chủ rừng 
hoặc các đơn vị, cá nhân liên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nông Nghiệp và Phát 
Triển nông thôn về thời hạn nộp hồ sơ đăng kí cho Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn. Dự kiến Sở 
NNPTNT  sẽ đăng thông báo trước ngày 30/1 hàng năm.

 • Đối với diện tích rừng cung ứng dịch vụ các bon rừng nằm trong phạm vi từ 02 tỉnh trở lên, các bên bao gồm 
chủ rừng hoặc các đơn vị, cá nhân liên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông Nghiệp và 
Phát Triển nông thôn về thời hạn nộp hồ sơ đăng kí cho Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn. Dự kiến Sở 
NNPTNT sẽ đăng thông báo trước ngày 30/1 hàng năm.

 • Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hằng quý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp, phê duyệt và đăng tải danh sách phê duyệt đăng ký xây dựng Đề 
án.

Bước 3. Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án 

 • Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng chủ trì xây dựng Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon 
của rừng và giảm phát thải khí nhà kính theo quy định. 

 • Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng và giảm phát thải khí nhà kính, 
gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án (bản chính); Đề án theo quy định tại điểm a khoản này (bản chính).

 • Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này trực tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc môi trường điện tử đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Đề án trên 
phạm vi hai tỉnh trở lên hoặc đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Đề án thực hiện trên phạm vi 
địa bàn tỉnh.

 • Trong thời hạn 03 làm việc ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc môi trường điện tử kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ. Thời 
hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là không quá 30 ngày kể từ ngày có thông báo về việc yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan thẩm định theo quy định tại điểm c khoản 7 
Điều này tổ chức thẩm định và quyết định phê duyệt; thông báo tới chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng.

Bước 4. Phê duyệt đề án

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án chi tiết đối với Đề án thực hiện 
trên phạm vi  02 tỉnh trở lên; 

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án thực hiện trên phạm vi địa bàn tỉnh;
 • Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức thực hiện Đề án được phê duyệt, đảm bảo đúng nội 

dung, tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có các thay đổi, bổ sung, Chủ rừng hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng phải báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về các thay đổi, bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
bằng văn bản.

Xem tiếp ở trang sau
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Bước 5. Đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm phát thải 

 • Phương pháp đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm phát thải thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

 • Chủ rừng cung ứng dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính quy định tại 
khoản 3 Điều này đăng ký xây dựng Đề án theo quy định tại khoản 6 Điều này tự tổ chức thực hiện đo đạc và 
lập báo cáo kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính;

 • Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đăng ký xây dựng Đề án theo quy định tại khoản 6 Điều này tự tổ chức thực hiện 
việc đo đạc và lập báo cáo kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính. 

 • Việc thẩm định kết quả giảm phát thải do đơn vị thẩm định thực hiện. Đơn vị thẩm định phải đáp ứng các yêu 
cầu theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy 
định

Bước 6. Công nhận kết quả giảm phát thải 

 • Chủ rừng, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường điện tử hồ sơ kết quả 
giảm phát thải tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 • Hồ sơ công nhận kết quả giảm phát thải, gồm: Bản chính đơn đề nghị công nhận kết quả giảm phát thải theo 
Mẫu do Bộ NNPTNT quy định, bản chính báo cáo kết quả đo đạc hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm 
phát thải khí nhà kính; bản chính báo cáo thẩm định kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát 
thải khí nhà kính của Đơn vị thẩm định.

 • Trong thời hạn 03 làm việc ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc môi trường điện tử kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo 
cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là không quá 30 
ngày kể từ ngày có thông báo về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • Trong thời hạn 45 ngày làm kể từ khi nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định 
công nhận kết quả hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng và giảm phát thải khí nhà kính; gửi quyết định tới chủ rừng 
hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và thông báo tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Trường hợp chuyển nhượng kết quả giảm phát thải theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc 
tế thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Nguồn: MARD 2022a.

Bảng 7. Tiếp trang trước



Theo các tỉnh khảo sát online, việc Việt Nam đã 
có chính sách khuyến khích sự phát triển của thị 
trường các bon và yêu cầu và cam kết về biến đổi 
khí hậu, giảm phát thải ngày càng khắt khe hơn 
là điều kiện thuận lợi chính giúp Việt nam có thể 
xây dựng thị trường các bon (Hình 8).

Cam kết chính trị. Với cam kết chính trị mạnh 
mẽ trong việc giảm phát thải và một hệ thống 
chính trị ổn định, Việt Nam được biết đến như 
một thị trường ổn định để đầu tư. Ngoài ra, các 
cam kết cũng tạo điều kiện và hành lang pháp lí 
để thị trường các bon rừng được phát triển và là 
động lực thúc đẩy các tỉnh xây dựng chính sách 
quản lí bảo vệ phát triển rừng theo định hướng 
giảm phát thải thông qua tham gia thị trường các 
bon rừng như Sơn La (UBND tỉnh Sơn La 2022).

Nhiều người mua tiềm năng quan tâm. Trước 
các quy định về môi trường và giảm phát thải 
ngày càng chặt chẽ, số lượng các công ty đang 
hoạt động trong nước cũng như ở nước ngoài tìm 
kiếm cơ hội đầu tư và mua bán tín chỉ các bon 
ngày càng ra tăng. Khoảng 48% các tỉnh tham gia 
khảo sát online cũng đồng tình với quan điểm 
này (Hình 8). Đây là một cơ hội lớn cho ngành 
lâm nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, có thể thấy 
cho tới nay mới chỉ có 5% các tỉnh được khảo 
sát online cho biết họ đã trực tiếp được các bên 
người mua liên hệ về giao dịch giảm phát thải và 
do vậy cần xây dựng các chính sách đồng bộ từ 
quảng bá, quy trình thủ tục hướng dẫn đầu tư và 
cơ chế khuyến khích cho dạng hàng hóa đặc biệt 
này của ngành lâm nghiệp. Theo các bên phỏng 
vấn có liên quan, số lượng người mua tiềm năng 
tới Việt Nam để tìm kiếm mua các bon rừng tăng 

5 Thuận lợi trong việc thực hiện chi trả 
các-bon rừng tại Việt Nam

 

48%  

81%  

5%  

86%  

62%  

19%  

5%  

Thị trường carbon rừng đang phát triển mạnh 
mẽ và có nhiều người mua 

Yêu cầu và cam kết về biến đổi khí hậu, 
giảm phát thải ngày càng trở nên khắt khe 

Đã có nhiều bên mua trực tiếp liên hệ với quý 
vị để thực hiện các dự án carbon rừng 

Việt Nam đã có chính sách khuyến khích sự phát triển thị trường 
carbon rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng  

Đã có chương trình và dự án liên quan đến 
mua bán tín chỉ carbon 

Có nhiều dự án hỗ trợ quốc tế 

Thuận lợi khác 

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

Hình 8. Quan điểm của các tỉnh khảo sát online về thuận lợi trong việc thực hiện chi trả các bon rừng tại 
Việt Nam   
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Bảng 8. Các dự án thỏa thuận mua bán các bon rừng tại Việt Nam tính tới tháng 12 năm 2022   
Tên chương 
trình/dự án

Thỏa thuận chi 
trả giảm phát 
thải (ERPA) kí với 
Ngân hàng thế 
giới

Ý định thư với 
Tổ chức Tăng 
cường tài chính 
Lâm nghiệp 
Emergent – cơ 
quan nhận ủy 
thác của Liên 
minh Giảm phát 
thải thông qua 
tăng cường tài 
chính cho rừng 
(LEAF)

Nghiên cứu khả 
thi xây dựng Dự 
án GPT trong 
lâm nghiệp 
vùng trung du, 
miền núi phía 
Bắc Việt Nam 
(SK Forest)

Dự án đề xuất, 
“Giảm thiểu khí 
thải tại khu vực 
Tây Nguyên và 
duyên hải Nam 
Trung Bộ Việt 
Nam nhằm góp 
phần thực hiện 
các mục tiêu 
Chương trình 
hành động 
quốc gia REDD+ 
(RECAF)” do Quỹ 
hậu xanh chi trả

Dự án “chi trả 
giảm phát thải” 
do JICA chủ trì, 
trình Quỹ GCF

Giai đoạn chi trả 
giảm phát thải

2018-2025 2022-2026 Trong tương lai, 
theo thời gian 
thực hiện dự án

2022-2027 2023-2028

Địa điểm thực 
hiện

6 tỉnh Bắc Trung 
Bộ gồm: Nghệ 
An, Thanh Hoá, 
Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị 
và Thừa Thiên 
Huế

11 tỉnh Nam 
Trung Bộ và Tây 
Nguyên

Dự kiến 15 tỉnh 
phía bắc gồm: 
Lào Cai, Yên 
Bái, Phú Thọ, 
Tuyên Quang, 
Hà Giang, Vĩnh 
Phúc, Bắc Cạn, 
Thái Nguyên, 
Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bắc Giang, 
Quảng Ninh, Sơn 
La, Điện Biên, Lai 
Châu

Tại 4 tỉnh:Đắk 
Lắk, Đắk Nông và 
Lâm Đồng khu 
vực Tây Nguyên 
và tỉnh Ninh 
Thuận khu vực 
duyên hải Nam 
Trung Bộ liền kề

Dự kiến các tỉnh 
miền núi phía 
Bắc và duyên hải 
Nam Trung Bộ

Các hoạt động 
chi trả

Các hoạt động 
giảm phát thải 
từ phá rừng và 
suy thoái rừng 
(REDD+) bao 
gồm cả giảm 
phát thải và tăng 
hấp thụ các bon 
(GPT và tăng hấp 
thụ C)

Các hoạt động 
REDD+ 

Các hoạt động 
giảm phát thải 
từ phá rừng và 
suy thoái rừng 
(REDD+) bao 
gồm cả giảm 
phát thải và tăng 
hấp thụ các bon 
(GPT và tăng hấp 
thụ C)

Chi trả kết quả 
thực hiện REDD+

Chi trả kết quả 
thực hiện REDD+

Lượng giảm phát 
thải tiềm năng 
tại địa bàn thực 
hiện dự án

Lượng GPT ước 
tính: 25 Tr. t 
CO2e

11 triệu tCO2e Tiềm năng tín chỉ 
các bon ước tỉnh 
giai đoạn 2022-
2030: 30 triệu 
tCO2e 

48,6 tr tấn CO2e

Lượng giảm phát 
thải  giao dịch, 
được chi trả

Thỏa thuận 
chuyển nhượng 
10,3 triệu 
tCO2e 

Việt Nam dự kiến 
chuyển nhượng 
5,2 triệu tCO2e 

Chưa xác định -6.684.338 tấn 
CO2e

Việt Nam dự kiến 
chuyển nhượng 
48,6 tr tấn CO2e

Giá bán 51,5 Triệu USD 
tương đương với 
5USD/tCO2e

Dự kiến 10$/
tCO2e

Chưa xác định Giá chi trả 5$/
tCO2e

5USD/tCO2e
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mạnh trong khoảng 2 năm trở lại đây. Mặc dù 
vậy, cho tới nay mới chỉ có một số dự án và thỏa 
thuận mua bán đang được thực hiện tại Việt Nam 
(Bảng 8). 

Hỗ trợ kĩ thuật của các quốc tế. Việt Nam nhận 
được khá nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế 
để nâng cao năng lực cho các bên có liên quan về 
vấn đề các bon rừng. Ví dụ để có thể thực hiện 
chi trả các bon rừng, tỉnh Quảng Nam đã nhận 
được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nước ngoài như 

Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID); dự án 
KfW10 bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh 
thái rừng hỗ trợ bảo vệ và quản lý bền vững rừng 
sản xuất tự nhiên; dự án Quỹ Khí hậu xanh của 
UNDP về nâng cao khả năng chống chịu của các 
cộng đồng ven biển dễ bị ảnh hưởng bởi các tác 
nhân liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam 
(2017 - 2022) (Trần 2021).

Kinh nghiệm triển khai từ Chính sách Chi trả 
dịch vụ môi trường rừng và Các chương trình 

Tên chương 
trình/dự án

Thỏa thuận chi 
trả giảm phát 
thải (ERPA) kí với 
Ngân hàng thế 
giới

Ý định thư với 
Tổ chức Tăng 
cường tài chính 
Lâm nghiệp 
Emergent – cơ 
quan nhận ủy 
thác của Liên 
minh Giảm phát 
thải thông qua 
tăng cường tài 
chính cho rừng 
(LEAF)

Nghiên cứu khả 
thi xây dựng Dự 
án GPT trong 
lâm nghiệp 
vùng trung du, 
miền núi phía 
Bắc Việt Nam 
(SK Forest)

Dự án đề xuất, 
“Giảm thiểu khí 
thải tại khu vực 
Tây Nguyên và 
duyên hải Nam 
Trung Bộ Việt 
Nam nhằm góp 
phần thực hiện 
các mục tiêu 
Chương trình 
hành động 
quốc gia REDD+ 
(RECAF)” do Quỹ 
hậu xanh chi trả

Dự án “chi trả 
giảm phát thải” 
do JICA chủ trì, 
trình Quỹ GCF

Điều kiện thỏa 
thuận

95% lượng giảm 
phát thải sẽ 
thuộc về Việt 
Nam để thực 
hiện cam kết 
NDC

Đã có Dự thảo 
hợp đồng mua 
bán các bon và 
đang trong quá 
trình thương 
thảo các điều 
khoản hợp đồng

Chưa có dự thảo 
thoả thuận, vẫn 
đang nghiên cứu 
tiền khả thi

Chưa có dự thảo 
thoả thuận

Bán một phần 
CO2e trong 
quá khứ giai 
đoạn 2014-2018 
thông qua nỗ lực 
REDD+ 

Các vấn đề còn 
đang được thảo 
luận và do vậy 
chưa thể triển 
khai các dự án 
và chương trình 
trong thực tế

Bộ NN&PTN đã 
trình Chính phủ 
Nghị định thí 
điểm chuyển 
nhượng kết quả 
GPT vùng Bắc 
Trung Bộ và 
đang đợi thông 
qua

Bộ NN&PTN 
đang xây dựng 
Kế hoạch chia sẻ 
lợi ích. Dự thảo 
đã được gửi và 
xin ý kiến các 
bên liên quan.

Dự thảo Hợp 
đồng mua bán 
các bon áp 
dụng theo Luật 
thương mại của 
Hoa Kỳ vì vậy 
còn khá xa lạ với 
Bộ NN, và Bộ NN 
cần thời gian 
trao đổi, thống 
nhất cách hiểu 
nội dung hợp 
đồng để tiến 
hành đàm phán

Công ty Lâm 
nghiệp SK và 
Tổng cục Lâm 
nghiệp vẫn đang 
thảo luận về dự 
thảo báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi và dự thảo Ý 
định thư hợp tác, 
chưa thống nhất 
được phương 
thức đầu tư 

Đây là dự 
án lớn, huy 
động từ nhiều 
nguồn gồm IFAD 
và GCF, thông 
qua hình thức 
ODA tài trợ và 
cho vay và gồm 
nhiều hợp phần 
liên quan đến 
nhiều ngành nên 
cần có thời gian 
để thống nhất

Chưa thống nhất 
được đơn vị đầu 
mối thực hiện/ 
chủ dự án bên 
phía Việt Nam, 
nội dung và 
lượng tiền chi trả 
cho từng tỉnh

Nguồn: Vũ 2022; VNFF 2022.

Bảng 8. Tiếp trang trước
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chi trả quốc tế như Thỏa thuận chi trả giảm 
phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Mặc dù 
việc vận hành thị trường các bon rừng còn mới 
mẻ với nhiều bên có liên quan tại Việt Nam, Việt 
Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc 
triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng từ những năm 2002 (Phạm và cộng sự 2013; 
Pham và cộng sự 2022) với nhiều dự án thí điểm 

và chính sách quốc gia như phần 3 trong báo cáo 
này phân tích. Các chương trình và chính sách 
này ngoài việc nâng cao năng lực cho nhiều bên 
có liên quan còn tạo một luồng gió mới về cơ 
chế thị trường thúc đẩy các bên ngoài ngành lâm 
nghiệp có mối quan tâm lớn hơn vào công tác 
bảo vệ phát triển rừng.



Theo các tỉnh khảo sát online, 2 thách thức lớn 
nhất đối với việc thực hiện chi trả các bon rừng là 
vấn đề kĩ thuật liên quan đến đo đếm, thẩm định 
và báo cáo các bon rừng (Hình 9).

Kiến thức và năng lực thực hiện các dự án các 
bon rừng của các bên có liên quan còn hạn chế. 
Mặc dù rất nhiều tỉnh có mong muôn tham gia 
trao đổi, chuyển nhượng và thương mại các bon 
rừng, 57% số tỉnh khảo sát online chưa có bất kì 
dự án các bon rừng nào (Hình 10). Ngay cả ở các 
tỉnh đã có các dự án tới đặt vấn đề, 14% mới chỉ 
dừng lại ở bước thảo luận ban đầu và 5% số tỉnh 
khảo sát online cho rằng mặc dù tỉnh đã có chủ 
trương nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong quá 
trình triển khai thực tế. Các bên phỏng vấn và 
tham gia khảo sát online cho biết các bon rừng 
là một khái niệm mới mẻ với họ. 95% các chính 
quyền cấp tỉnh tham gia khảo sát online cho biết 
họ chưa có kinh nghiệm hay hiểu biết nào về các 
bon rừng.

Hình 10 cũng cho thấy mặc dù chính sách bảo 
đảm an toàn xã hội còn chưa được hoàn thiện 
tại Việt Nam trong khi đây là mấu chốt mà các 
nhà tài trợ và người mua dịch vụ các bon rừng 
còn ngần ngại mua tín chỉ các bon vì các yếu tố 
xã hội, chỉ có một số ít các tỉnh khảo sát online 
(29%) nhận thức được điều này. Nâng cao nhận 
thức và năng lực thực hiện các dự án các bon 
rừng nên được ưu tiên và chú trọng. Ngoài ra, các 
dự án các bon rừng yêu cầu thực hiện theo các 
phương pháp luận của người mua quy định do 
vậy cần đào tạo và nâng cao năng lực cho các bên 
có liên quan về sự đa dạng và yêu cầu khác nhau 
trên thị trường để họ có thể lựa chọn và thực 
hiện chính xác, hiệu quả với chi phí phù hợp. 

Quy định pháp lí và thủ tục hành chính chữa 
rõ ràng và chồng chéo. Do các quy tắc về thị 
trường các bon trên thế giới còn đang được thảo 
luận giữa các quốc gia và chưa đi đến thống nhất, 
Việt Nam sẽ vừa phải hoàn thiện cơ sở pháp lí 

6 Thách thức trong việc thực hiện chi 
trả các bon rừng tại Việt Nam

 

48%  

71%  

38%  

48%  

29%  

76%  

14%  

Các bên có liên quan không có kiến thức về lĩnh vực này  

Thông tin về vấn đề này còn hạn chế  

Hệ thống chính sách tại Việt Nam chưa sẵn sàng để thực hiện  

Hạn chế về mặt tài chính để xây dựng các dự án và 
chính sách về carbon  

Thách thức về sự tham gia của người dân và đảm bảo các 
biện pháp bảo đảm an toàn xã hội  

Thách thức về mặt kĩ thuật trong việc đo đếm, 
thẩm định và báo cáo carbon và các vấn đề kĩ thuật khác  

Không có người mua  

0% 20% 40% 60% 80%

Hình 9.  Góc nhìn của các bên khảo sát online về thách thức đối với việc vận hành thị trường các bon rừng 
tại Việt Nam   
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trong nước vừa phải xem xét những quy định 
mới trong tương lai để hài hòa hóa các luật định. 
Ngoài ra, như đã trình bày ở phần trước, những 
quy định then chốt như ai sở hữu quyền các bon 
rừng và quy trình thủ tục đăng kí, phê duyệt, 
giám sát và công nhận chứng chỉ với chi phí giao 
dịch cao cần được xem xét và hoàn thiện trong 
thời gian tới để tạo điều kiện thuận lợi cho cả 
người mua và người bán trên thị trường. Ngay cả 
khi tham gia thị trường tự nguyện, các tỉnh đã có 
chương trình dự án các bon rừng cũng cho rằng 
việc kí kết với các doanh nghiệp nước ngoài cần 
phải có  quy trình sàng lọc chặt chẽ và hồ sơ phải 
do một tổ chức quốc tế xác nhận và phát hành 
tín chỉ cũng gây nhiều khó khăn cho các tỉnh 
(Trần 2021). Ngoài ra, vấn đề tranh chấp sở hữu 
đất đai và thực tế nhiều người đồng bào dân tộc 
thiểu số trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển 
rừng lại không được công nhận là chủ sở hữu 
hợp pháp của đất rừng cũng gây nhiều khó khăn 
trong việc triển khai chi trả các bon rừng trong 
thực tế (Trần 2021). Ngoài ra, theo lãnh đạo của 
Tổng cục Lâm Nghiệp, Việt Nam vẫn còn thiếu 
một số quy định về hệ thống kiểm kê khí nhà 
kính, hệ thống giám sát phát thải khí nhà kính 
và hệ thống giám sát các cấp (quốc gia, ngành, 
tiểu ngành, cơ sở sản xuất) một cách minh bạch, 
chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế; chưa rõ về 
lộ trình giảm phát thải khí nhà kính cho từng 
ngành, tiểu ngành; thiếu hướng dẫn pháp lý đảm 
bảo việc mua bán tuân thủ và linh hoạt theo yêu 
cầu của từng thị trường khác nhau (Khánh 2021).

Sức ép tới rừng lớn trong khi áp lực chuyển đổi 
rừng sang các mục đích khác vẫn còn cao. Mặc 

dù nhiều tỉnh đang trong quá trình triển khai và 
mong muốn tham gia thị trường các bon rừng, 
các tỉnh cũng ghi nhận những thách thức khi sức 
ép từ việc phá rừng tự nhiên để lấy đất ở, trồng 
cây công nghiệp, khai thác khoáng sản và xây 
dựng các nhà máy thủy điện (Trần 2021; Hoàng 
2022; UBND tỉnh Quảng Nam 2022). Việc các 
chính sách không nhất quán cũng tạo ra những 
tác động tiêu cực lên chính sách bảo vệ rừng. 
Ví dụ, việc tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất 
một mặt hàng đặc sản của vùng lại tạo thành 
sức ép dẫn tới việc phá rừng và suy thoái rừng 
(Trần  2021).

Xác định và thương thảo giá bán, cân nhắc và 
cân bằng giữa chi phí và lợi ích. Cho tới nay, 
việc xác định giá bán làm tiền đề thương thảo với 
người mua đang là vấn đề được nhiều bên quan 
tâm nhất. Với giá bán các bon dao động trên thị 
trường, phụ thuộc vào các tiêu chuẩn các bon 
khác nhau, giá bán trong tương lai có thể cao hơn 
hiện tại do nguồn cung ít hơn nguồn cầu, định 
giá các bon để thảo luận với người mua đóng yếu 
tố quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích ròng của 
việc thực hiện các bon rừng tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, hiện nay trong các thảo luận giữa các bên 
mới chỉ tập trung vào giá bán và lợi ích mà chưa 
tính toán đến các chi phí mà nhà nước, các bên 
liên quan và chủ rừng sẽ phải bỏ ra để tạo thành 
tín chỉ các bon rừng bán trên thị trường. Các chi 
phí bỏ ra bao gồm: chi phí tạo ra các điều kiện 
về chính sách, thị trường, nâng cao năng lực để 
các bên có thể thực hiện được các dự án các bon 
rừng, chi phí cơ hội, chi phí thực hiện, chi phí 
tiến hành các biện pháp cải thiện và trồng mới 

57% 

14% 

5% 

24% 
Chưa có

 Đang trong giai đoạn nghiên cứu và 
thảo luận với các bên

 
Đã có chủ trương nhung đang gặp 
khó khăn trong việc triển khai

 
Đã có chương trình và dự án liên 
quan đến mua bán tín chỉ carbon  

Hình 10. Tình hình triển khai dịch vụ các bon rừng tại 21 tỉnh khảo sát online
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rừng, giữ rừng, chi phí để giám sát và thẩm định, 
thực hiện quá trình chi trả. Theo JICA (2012), để 
thực hiện các dự án theo Cơ chế phát triển sạch 
từ việc trồng mới và tái trồng rừng (AR-CDM) 
cần tính toán và cân nhắc về cả chi phí và lợi ích 
(Hộp 2).

Ngoài ra, việc nộp hồ sơ hàng năm cũng như việc 
một người mua có thể có nhiều hồ sơ đăng kí sẽ 
dẫn tới chi phí quản lí và chi giao dịch cao. Ngoài 
ra, để có thể giao dịch, mua bán, chuyển nhượng 
tín chỉ các-bon rừng phải sàng lọc quy trình chặt 
chẽ, trong đó xây dựng hồ sơ, phê chuẩn hồ sơ 
dự án bởi một tổ chức quốc tế; phát hành tín chỉ 
các-bon rừng, sau đó tiến hành giao dịch trên thị 
trường (Trần 2021). Tuy nhiên, toàn bộ quá trình 
này rất tốn kém. Để xác định giá bán phù hợp 
cần có các nghiên cứu cụ thể và toàn về các chi 
phí các bên sẽ phải đầu tư và mức giá để có thể 
đạt được lợi nhuận ròng, làm căn cứ để thương 
thảo với các người mua tiềm năng.

Thiếu các cơ chế tài chính đủ hấp dẫn để 
khuyến khích người dân tham gia vào các dự 
án và chương trình các bon rừng lớn. Như phần 
ở trên đã trình bày, trữ lượng các bon rừng sẽ 

tăng dần lên theo độ tuổi của rừng. Chính bởi 
vậy, định hướng của Việt Nam là chuyển đổi từ 
cây trồng chu kì ngắn sang chu kì dài. Tuy nhiên, 
người dân chỉ quen trồng cây keo do nhu cầu cần 
thu nhập nhanh trong khi rủi ro vào việc đầu tư 
trồng rừng lâu năm cao trong khi họ không có 
khả năng tiếp cân vốn vay ưu đãi của ngân hàng 
và không có chính sách bảo hiểm rủi ro phù hợp 
(Trần 2021). Ngoài ra, các bên có liên quan đều kì 
vọng rằng các dự án các bon rừng sẽ tạo ra động 
lực tài chính thông qua thỏa thuận giữa bên mua 
và bên bán theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, 
việc quy định cứng về mức chi như trong trường 
hợp chương trình Giảm phát thải vùng Bắc bộ 
không theo cơ chế thị trường và chưa thực sự tạo 
ra động lực tài chính để các chủ rừng có thể tham 
gia tích cực hơn những chương trình bảo vệ và 
phát triển rừng truyền thống. 

Thách thức trong việc phục hồi và tái sinh rừng 
nghèo và rừng bị suy thoái và thúc đẩy bảo tồn 
đa dạng sinh học. Trong phần 3 của báo cáo này 
đã chỉ rõ việc giảm phát thải của Việt Nam trong 
giai đoạn vừa qua chủ yếu đến từ việc nâng cao 
trữ lượng các bon tại rừng nghèo và rừng bị suy 
thoái. Tuy nhiên, theo các bên phỏng vấn có liên 

Hộp 2. Chi phí và lợi ích của dự án theo Cơ chế phát triển sạch từ trồng mới và tái trồng rừng ở 
Việt Nam (JICA 2012)

Lợi ích:
 • Lợi nhuận từ bán các sản phẩm gỗ 
 • Giá trị tín chỉ các-bon (CER)
 • Các giá trị xã hội ví dụ tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương

Tổng diện tích của đất tiềm năng cho thực hiện dự án A/R CDM ở Việt Nam là 804.411 ha. Giả định rằng giá 
tCER là 5 USD/tấn CO2, và toàn bộ đất tiềm năng thực hiện dự án A/R CDM trên toàn quốc được trồng mới 
hoặc tái trồng rừng thì lợi nhuận từ việc bán tCER trong thời gian 30 năm sẽ là: 
 • 112.569.275 USD vào năm thứ 5 và năm thứ 20 
 • 577.462.525 USD vào năm thứ 10 và năm thứ 25
 • 823.724.908 USD vào năm thứ 15 và năm thứ 30
 • Giả sử tỷ lệ chiết khấu là 10%, giá trị hiện tại thuần (hay lợi nhuận ròng) từ thực hiện dự án A/R CDM tính 

trên cả nước trong 30 năm sẽ là 243.909.997 USD

Chi phí:
 • chi phí cho các hoạt động trồng mới/tái trồng rừng 
 • chi phí cho quá trình kiếm tín chỉ được chấp thuận trong khung CDM.
 • chi phí vận chuyển 
 • Chi phí bảo vệ rừng: 541.600.000 US$
 • Chi phí giám sát: 2.236.000 US$
 • Chi phí giao dịch: 54.383.600 US$
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quan việc phục hồi rừng nghèo kiệt cũng gặp 
nhiều khó khăn ở địa phương đặc biệt khi các dự 
án phát triển kinh tế lại thường hướng tới diện 
tích rừng nghèo kiệt này. Một điểm đáng lưu ý 
là với các chương trình trồng rừng, hay phục 
hồi rừng hiện nay, các bên có liên quan vẫn chỉ 
chú trọng vào mở rộng diện tích và tỉ lệ che phủ 
rừng chứ chưa ưu tiên và xây dựng các quy trình 
hướng dẫn và cơ chế tài chính khuyến khích 
trồng rừng và tái sinh rừng dựa trên tiêu chí nâng 
cao đa dạng sinh học. Ngay cả trong chương 
trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ cũng 
chủ yếu tập trung vào trữ lượng các bon và diện 
tích và chất lượng rừng và ít chú trọng đến các 
tiêu chí khuyến khích về bảo tồn đa dạng hay các 
tác động tích cực về mặt xã hội. 

Sự tham gia của các cộng đồng dân cư và người 
dân tộc thiểu số. Mặc dù mục tiêu của các chính 
sách phát triển kinh tế xã hội và phát triển rừng 
và thị trường các bon rừng của Việt Nam đều 
hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân và cộng 
đồng địa phương, việc phần lớn diện tích rừng 

và rừng có chất lượng cao chủ yếu do cơ quan 
nhà nước quản lí và chỉ có một phần nhỏ là do 
cộng đồng dân cư quản lí có thể gây khó khăn 
cho cộng đồng địa phương trực tiếp và tham 
gia hưởng lợi từ việc thương mại các bon rừng. 
Ngoài ra, các chi phí để thiết lập dự án các bon 
rừng là không nhỏ trong khi diện tích rừng mà 
các hộ gia đình và cộng đồng quản lí lại thường 
nhỏ lẻ sẽ tạo ra chi phí giao dịch cao khiến các 
người mua khó có thể mặn mà đầu tư bởi chi 
phí không tương xứng với lợi ích thu được. 
Hơn nữa, thực trạng tranh chấp đất đai và thực 
tế người dân địa phương không có giấy chứng 
nhận sử dụng rừng cũng tạo nhiều thách thức 
trong việc thực hiện chi trả nguồn thu từ các 
bon rừng. Ngoài ra, theo các hướng dẫn hiện 
hành, các thông báo để đăng kí dự án tín chỉ các 
bon rừng được đề xuất sẽ đăng tải trên website 
của cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, các chủ rừng 
là cộng đồng địa phương có thể gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận thông tin này nếu bởi họ 
không tiếp cận được với internet như các chủ 
thể khác.



Ngành lâm nghiệp Việt Nam nói riêng và thị 
trường các bon của Việt Nam nói chung có tiềm 
lớn để mở rộng và phát triển thị trường các bon 
rừng. Tuy nhiên, để thực sự tối ưu hóa tiềm năng 
và phát triển các chính sách, dự án các bon rừng, 
Việt Nam cần có những nghiên cứu khoa học 
cung cấp những bằng chứng thuyết phục và đáng 
tin cậy cho các chính sách sắp tới, đồng thời xem 
xét lộ trình và định hướng phù hợp cho Việt 
Nam dựa trên các điểm cần cân nhắc dưới đây. 

Xác định ưu thế cạnh tranh trên thị trường của 
Việt Nam, xây dựng đầu tư và quy hoạch chiến 
lược hướng tới thị trường các bon rừng giá trị 
cao. Mặc dù Việt Nam là một nước có tiềm năng 
các bon rừng lớn, tuy nhiên khó có thể cạnh 
tranh với các nước khác trên thế giới có diện 
tích, trữ lượng các số lượng các bon rừng lớn hơn 
nhiều như Trung Quốc, Brazil, Indonesia, Peru, 
Cộng hòa dân chủ Congo. Việc xác định ưu thế 
cạnh tranh sẽ giúp Việt Nam định hình sản phẩm 
và thị trường đặc biệt của quốc gia rõ ràng hơn. 
Một trong những ưu thế cạnh tranh cần xem 
xét là hướng tới phân khúc thị trường các bon 
rừng giá trị cao – xu thế mà các doanh nghiệp và 
người mua toàn cầu đang hướng tới và tìm kiếm. 
Để đạt được mục tiêu này, cần xem xét diện tích 
rừng nào nên được đưa vào ưu tiên, và nên tập 
trung các chính sách hỗ trợ hướng tới nâng cao 
chất lượng rừng và những diện tích rừng đang 
đối mặt với đe dọa mất rừng/suy thoái rừng; 
những địa điểm có giá trị bảo tồn đa dạng sinh 
học, và tạo tác động tích cực đối với cộng đồng 
địa phương. 

Xây dựng hệ thống đăng kí, giám sát và truy 
xuất về tín chỉ các bon dựa trên nền tảng số, 
các hệ thống quản lí thông tin và giám sát sẵn 
có. Đối với các quốc gia khác trên thế giới, việc 
quản lí hồ sơ có thể được thực hiện thông qua 
cấp một tài khoản cho các bên muốn chuyển 
nhượng mua bán trên mạng lưới đăng kí các bon 
của quốc gia. Việt Nam cần xem xét để xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống đăng kí và truy xuất các 
bon theo quy trình này để giảm thiểu các chi phí 
giao dịch và quản lí đồng thời tạo ra môi trường 
pháp lí thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu 
tư. Việc xây dựng hệ thống đăng kí, giám sát và 
truy xuất tín chỉ các bon rừng không chỉ nằm ở 
quy trình thực hiện  mà cả về năng lực của các 
bên có liên quan trong việc thực hiện quy trình 
này. Việt Nam cần phát triển hệ thống đánh giá, 
thẩm định các-bon thông qua việc thành lập các 
cơ quan thẩm định quốc gia có chuyên môn và 
chứng chỉ tương đương với quốc tế và được quốc 
tế chứng nhận; xây dựng hệ thống đăng ký tín chỉ 
các-bon quốc gia để quản lý và kêu gọi đầu tư thị 
trường, đồng thời xây dựng năng lực cho các cán 
bộ của hệ thống đăng ký kiểm duyệt này. Ngoài 
ra, cần có các bản đồ cập nhật và dự báo các xu 
thế trong tương lai về các bon rừng để cho thấy 
phân bố không gian và tính trực quan về phân 
bố trữ lượng các bon ở các vùng sinh thái theo 
từng giai đoạn. Việc tính toán số liệu các bon 
trung bình cho các loại rừng ở các vùng sinh thái 
và bản đồ các bon có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tính toán trữ lượng các bon cho các trạng 
thái rừng, tính toán biến động trữ lượng các bon 
qua các thời kỳ theo từng nguyên nhân để từ đó 
có các giải pháp cụ thể cho từng hoạt động tăng 
cường trữ lượng các bon nhằm bảo vệ và phát 
triển rừng bền vững (Phạm 2015).

Đáp ứng cam kết giảm phát thải của quốc gia, 
đảm bảo ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp 
trong nước. Mặc dù rất nhiều người mua đã tìm 
tới thị trường các bon rừng của Việt Nam và rất 
nhiều tỉnh thành mong muốn bán được các bon 
rừng, theo phần lớn các nhà hoạch định chính 
sách cấp trung ương, điều quan trọng là phải ưu 
tiên đảm bảo Việt Nam thực hiện được cam kết 
giảm phát thải trước khi bán các tín chỉ các bon 
rừng này ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, trong 
bối cảnh giảm phát thải trở thành một xu thế bắt 
buộc trên toàn cầu, các doanh nghiệp và ngành 
kinh tế mũi nhọn của mọi quốc gia, trong đó có 

7 Kết luận và đề xuất
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Việt Nam buộc phải đảm bảo cam kết giảm phát 
thải như một điều kiện để được cấp phép hoạt 
động và tiến hành thương mại. Chính vì vậy, việc 
cân nhắc các yếu tố ưu tiên cho doanh nghiệp 
trong nước, đảm bảo họ sở hữu các tín chỉ các 
bon rừng tạo ưu thế cạnh tranh nên được cân 
nhắc cẩn trọng. Hơn nữa, để vận hành thị trường 
các bon, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và Chính 
phủ cần sớm đưa ra hạn ngạch đóng góp giảm 
phát thải của từng ngành và lĩnh vự

Hoàn thiện cơ chế chính sách. Mặc dù đã có tiền 
đề những hành lang pháp lí liên quan đến các 
bon rừng, Việt Nam vẫn cần tiếp tục hoàn thiện 
các chính sách hiện có bao gồm các chính sách 
quản lí rừng bền vững, hỗ trợ mở rộng các diện 
tích rừng có chứng chỉ quản lí rừng bền vững, 
mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, xây dựng 
các biện pháp đảm bảo an toàn, làm rõ  quyền 
các-bon, trong đó, có quyền sở hữu các-bon, 
quyền chuyển nhượng, mua bán tín chỉ các-bon, 
quyền hưởng lợi các-bon rừng cũng như trách 
nhiệm đối với từng quyền này.

Lựa chọn các phương án và biện pháp can thiệp 
để đạt hiệu quả tối đa về các bon rừng cũng như 
đa dạng sinh học và đảm bảo an sinh xã hội. 
Kết quả tổng hợp từ nhiều học giả trong Bảng 3 
cho thấy khả năng tích lũy các bon của rừng tăng 
theo tuổi rừng do vậy cần có những chính sách 
bảo vệ rừng hiện có và hướng tới các diện tích 
rừng gỗ lớn lâu năm. Cả Bảng 3 và Bảng 4 cũng 
cho thấy các loại rừng khác nhau sẽ có trữ lượng 

các bon rừng khác nhau và ngay cả khi cùng 
một kiểu rừng thì tại các địa điểm khác nhau 
cũng sẽ có giá trị khác nhau. Do vậy, việc lựa 
chọn các giải pháp can thiệp (ví dụ chọn loài cây 
nào, ở địa điểm nào)  cần cân nhắc rất kĩ lượng 
để đạt được hiệu quả tối đa. Kết quả của Bảng 3 
và Bảng 4 cũng cho thấy lượng các bon của các 
rừng trồng hỗn giao và đa loài có chiều hướng 
cao hơn so với rừng trồng thuần loài và do vậy 
ngoài việc nâng cao trữ lượng các bon bằng cách 
lựa chọn trồng hỗn giao thì phương án kĩ thuật 
này sẽ giúp nâng cao giá trị đa dạng sinh học. 
Ngoài ra, để giảm chi phí xây dựng dự án ban 
đầu, cần sử dụng tối đa các kết quả tính toán trữ 
lượng các bon có sẵn để giúp các bên tiến hành 
thương thảo.

Nâng cao năng lực và nhận thức của các bên có 
liên quan và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cộng đồng dân cư và đồng bào 
dân tộc thiểu số. Như đã trình bày ở phần trên, 
năng lực, trình độ hiểu biết và nhận thức của các 
bên có liên quan về lĩnh vực các bon rừng còn 
hạn chế. Năng cao năng lực cho cả người mua, 
người bán và cộng đồng địa phương là điều kiện 
quan trọng để đảm báo tính hiệu quả, hiệu suất 
và công bằng của thị trường các bon rừng. Với 
nguồn lực hạn chế, Chính phủ và các bên có liên 
quan nên ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ và cộng đồng địa phương trong việc cung 
ứng dịch vụ môi trường rừng – những người yếu 
thế và không có tiềm lực tài chính thay vì dàn trải 
cho mọi đối tượng.
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Báo cáo này được xây dựng với mục tiêu xác định tiềm năng các bon rừng, rà soát các chính sách cũng như 
cơ hội và thách thức để Việt Nam phát triển và vận hành thị trường các bon rừng. Báo cáo cũng đưa ra các 
khuyến nghị để Việt Nam và các bên có liên quan xây dựng các chính sách và dự án các bon rừng hiệu quả, 
hiệu ích và công bằng trong thời gian tới.

Để có thể đạt mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải, Việt Nam cần xác định ưu thế cạnh tranh trên 
thị trường, xây dựng đầu tư và quy hoạch chiến lược hướng tới thị trường các bon rừng giá trị cao, xây dựng 
hệ thống đăng kí, giám sát và truy xuất về tín chỉ các bon dựa trên nền tảng số, các hệ thống quản lí thông 
tin và giám sát sẵn có cũng như đáp ứng cam kết giảm phát thải của quốc gia, đảm bảo ưu thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp trong nước. Hoàn thiện cơ chế chính sách, lựa chọn các phương án và biện pháp can 
thiệp để đạt hiệu quả tối đa về các bon rừng cũng như đa dạng sinh học và đảm bảo an sinh xã hội cũng 
như nâng cao năng lực của các bên có liên quan và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng đồng 
dân cư và đồng bào dân tộc thiểu số là các yếu tố quan trọng tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị 
trường các bon rừng nói riêng và sự phát triển của quốc gia nói chung.

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.
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