
1. Giới thiệu

Giảm phát thải từ Mất và Suy thoái Rừng (REDD+) được 
thiết kế dưới dạng cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu năng để 
cung cấp các khoản bồi hoàn tài chính cho các quốc gia đang 
phát triển cho việc giảm phát thải (đo đếm được, có báo cáo 
và được kiểm tra đầy đủ) so với mức phát thải cơ sở (Wertz-
Kanounnikoff & Angelsen 2009; Karsenty et al. 2014). Việc 
thực hiện các dự án và chính sách REDD+ được trông đợi sẽ 
mang lại các lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ. Đối với hầu hết các 
quốc gia đang thực hiện các hoạt động REDD+, một trong 
những nhiệm vụ nặng nề nhất là phát triển các cơ cấu quản 
trị để phân bổ các lợi ích này đến các bên liên quan một cách 
hiệu quả, đạt hiệu suất cao và công bằng (Luttrell et al. 2012, 
2013; Phạm et al. 2013a). Các lợi ích có thể chia sẻ theo “trục 
dọc” từ cấp quốc gia qua cấp vùng đến địa phương và theo 
“trục ngang” trong hoặc giữa các cộng đồng, các hộ gia đình 
và các bên liên quan khác ở địa phương (Lindhjem et al. 2010; 
UN-REDD 2011). 

Bản tin tóm tắt này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà 
hoạch định chính sách cũng như các cán bộ thực hiện các lựa 

chọn chính sách và các hướng dẫn để cải thiện việc thiết kế các 
cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+ qua việc xem xét các bài học từ 
việc thực hiện các chương trình Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái 
(PES). Chúng tôi xác định PES cơ bản là “chuyển giao các 
nguồn lực giữa các đối tác xã hội, nhằm tạo động lực để gắn kết 
các quyết định sử dụng đất của cá nhân và/hoặc tập thể với lợi 
ích xã hội trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên” một cách 
có điều kiện (Muradian 2010, 1205). Một tính năng quan trọng 
để phân biệt PES từ các công cụ kinh tế khác là tính điều kiện, 
đó là, các khoản thanh toán chỉ được thực hiện khi có các dịch 
vụ thực tế hoặc việc sử dụng đất để cung cấp các dịch vụ đã 
được thực hiện.

Bản tóm tắt này thảo luận về cách thức cải thiện tính hiệu quả 
của việc chia sẻ lợi ích trong một cơ cấu quản trị đa cấp độ và 
giảm chi phí của các cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+. Chúng tôi 
tìm hiểu các cách thức để tạo động lực cho cả người mua và 
người bán các dịch vụ hệ sinh thái tham gia vào REDD+ dựa 
trên hiệu năng, và giải quyết các câu hỏi làm thế nào để cân 
bằng nhiều mục tiêu của chia sẻ lợi ích REDD+.

Để thực hiện bài viết này, chúng tôi tiến hành tìm kiếm trong 
ISI Web of Knowledge, bao gồm cả các thông tin chưa xuất 

Các bài học chính từ PES cho chia sẻ lợi ích REDD+

• Khi lợi ích và chi phí phát sinh từ các cấp độ các nhau, các bên trung gian tài chính là cần thiết để hỗ trợ kết nối giữa người 
mua ở cấp độ toàn cầu và người cung cấp ở cấp độ địa phương trong trao đổi cô lập và dự trữ carbon. Các bên trung gian này 
có thể giúp thu và phân bổ các khoản chi trả và vận động các chương trình chính sách tới các bên hưởng lợi tiềm năng.

• Các lợi ích chia sẻ phải đủ để bù đắp cho các chi phí giao dịch, chi phí cơ hội và chi phí thực hiện mà các bên liên quan phải 
chịu để có thể cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Do đó, việc tính toán chi phí và hiểu rõ chi phí đó từ đâu ra là điều tối quan trọng 
trong chia sẻ lợi ích. 

• Tập trung vào các lợi ích được xác định theo một bộ tiêu chí phù hợp với các mục tiêu của một cơ chế cụ thể sẽ làm tăng hiệu 
suất của cơ chế đó.

• Do mức chi trả dựa trên hiệu năng thực hiện có thể không cạnh tranh chi phí cơ hội đối với những lĩnh vực sử dụng đất có lợi 
nhuận cao, do vậy các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu suâts nên tập trung vào các khu vực có chi phí cơ hội vừa phải.

• Các lợi ích cần được phân bổ cho các khoản trả trước để chi trả cho chi phí khởi động và tạo những động lực bước đầu cho sự 
tham gia, và việc chi trả dựa trên dịch vụ hệ sinh thái được tạo ra để đảm bảo tôn trọng tính điều kiện trong chi trả dịch vụ hệ 
sinh thái.
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bản để tiến hành phân tích sâu nghiên cứu điển hình. Các kết 
quả và các tài liệu tham khảo cho phân tích nghiên cứu điển 
hình được trình bày trong phần phụ lục.

2. Cải thiện hiệu quả chia sẻ lợi ích

2.1 Chia sẻ lợi ích REDD+ cần có các bên trung 
gian và một cơ chế quản trị đa cấp độ

Một câu hỏi quan trọng đối với chia sẻ lợi ích REDD+ liên 
quan đến nên tiến hành phân bổ các lợi ích ở cấp độ quản trị 
nào. Kinh nghiệm từ các chương trình PES cho thầy cần xác 
định cấp độ và quy mô phân phân bố của những người cung 
cấp (người bán) và đội tượng hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh 
thái khi lập kế hoạch các biện pháp can thiệp quản lý Naidoo 
& Ricketts 2006; Costanza 2008; Fisher et al. 2009). Các biện 
pháp can thiệp này bao gồm phân bổ lợi ích và chi phí cho các 
dịch vụ hệ sinh thái ở cùng một cấp độ không gian, các thể chế 
ở cấp độ đó có thể thu và phân bổ các khoản chi trả, như trong 
trường hợp phần lớn  các ct PES liên quan đến quản lý vùng 
đầu nguồn (ví dụ, tỉnh Lâm Đồng ở Việt Nam (Tan 2011; Tô 
et al. 2012), vùng đầu nguồn Cidanau ở Indonesia (Leimona et 
al. 2010) và FORAGUA ở Ecuador (Goldman-Benner et al. 
2012). Ngược lại, đối với dịch vụ như đa dạng sinh học, vẻ đẹp 
cảnh quan và cô lập carbon thì việc quản lý ở cấp độ địa phương 
nhưng đối tượng lợi lại ở cấp độ toàn cầu; trong những trường 
hợp này, cơ chế chia sẻ lợi ích cần phải liên kết được giữa đối 
tượng hưởng lợi quốc tế với người cung cấp tại địa phương 
thông qua các bên trung gian để đảm bảo việc chuyển giao các 
lợi ích bằng tiền tệ. Một ví dụ là Cơ chế Phát triển Sạch của 
UNFCCC đã liên kết người cung cấp dịch hệ sinh thái cô lập 
carbon được thực hiện qua các hoạt động trồng và tái trồng 
rừng tại các nước đang phát triển với các quốc gia công nghiệp 
hóa được hưởng lợi từ việc cải thiện hấp thụ CO2.

Các bên trung gian thường chuyển giao kiến thực, đàm phán 
và/hoặc truyền đạt các khoản thanh toán được đề xuất, hợp 
đồng với người cung cấp có quan tâm, giám sát sự tuân thủ và 
thực hiện chi trả (Pagiola & Platais 2007; Laurans et al. 2012). 
Tuy nhiên, số liệu về tính hiệu quả của các dịch vụ mà bên trung 
gian của cấp cũng như tác động từ hoạt động can thiệp của họ 
không có nhiều. Phạm et al. (2010) xác định hiệu quả của PES, 
và các cơ chế chia sẻ lợi ích trong PES, phụ thuộc rất nhiều vào 
các yếu tố sau:

1.  chất lượng công việc có sự tham gia của bên trung gian
2.  mức độ ảnh hưởng chính trị lên các hoạt động của các bên 

trung gian
3.  sự trung lập của các bên trung gian

4.  năng lực và trách nhiệm giải trình của từng cấp độ quản trị 
trong việc giải quyết các giao dịch tài chính và chi phí phát 
sinh từ hệ thống quản trị đa cấp độ đó.

Hầu hết các bên trung gian thuộc chính phủ là các cơ quan 
nhà nước hoạt động thay mặt cho người sử dụng cuối cùng 
bằng cách chi trả cho các dịch vụ đã được cung cấp hay phân 
bổ các khoản chi trả cho người cung cấp dịch vụ (Engel et al. 
2008; Pattanayak et al. 2010). Hệ thống hành chính công có 
thể hỗ trợ phương thức này bằng cách thu các khoản chi trả và 
phân bổ các lợi ích trực tiếp đến những người cung cấp dịch 
vụ hệ sinh thái, ví dụ như vài trò mà Bộ Tài chính giữ trong 
Chương trình Cải tạo Đất dốc ở Trung Quốc (Bennett 2008), 
hay thông qua sự tham gia của các mô hình quỹ ủy thác. Ví dụ, 
chương trình PES của Costa Rica được quản lý với Quỹ Quốc 
gia về Tài chính Rừng (FONAFIFO), là cơ quan chịu các trách 
nhiệm như đảm bảo thỏa thuận với người sử dụng nước phải trả 
tiền cho bảo tồn vùng đầu nguồn (Pagiola 2008). Ở tỉnh Sơn 
La, Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng đàm phán hợp 
đồng với những người cung cấp dịch vụ hệ sinh thái và thay mặt 
họ ký kết hợp đồng với người mua. Sau đó, Quỹ thay mặt cho 
người cung cấp thu các khoản chi trả từ người mua và phân bổ 
các khoản chi trả này cho người cung cấp. Ngoài ra, Quỹ cũng 
giám sát việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (Tan 2011; Tô 
et al. 2012). Tại Brazil, Quỹ Amazon cung cấp tài chính cho 
việc thực hiện dự án (Hall 2008) và bang Amazonas thành 
lậpmột cơ quan tư nhân phi chính phủ độc lập (FAS) để quản 
lý chương trình Bolsa Floresta (Pereira 2010).

Sử dụng các cấu trúc hành chính nhà nước hiện có để thiết 
lập các chương trình PES có thể giúp giảm chi phí giao dịch 
(Vatn et al. 2011). Tuy nhiên, chi phí hoạt động của các quỹ 
ủy thác kể cả trong và ngoài hệ thống hành chính nhà nước có 
thể sẽ quá cao (Spergel &Taieb 2008) và thường lấy mất một 
phần đáng kể tiền chi trả. Ví dụ, tại tỉnh Sơn La, việc phân bổ 
các khoản chi trả PES và công việc hành chính của Quỹ cấp 
tỉnh cần có sự tham gia của hơn 3.500 cán bộ và dùng đến hơn 
10% tổng nguồn thu từ PES. Năng lực quản lý tài chính yếu 
kém và tham nhũng ở mọi cấp độ trong các chính phủ cũng 
làm chậm tiến trình PES và dẫn đến việc sử dụng nguồn thu 
từ PES sai mục đích (Phạm et al. 2013b). Một phân tích trên 
55 quỹ ủy thác bảo tồn cho thấy việc có được các cơ chế quản 
trị nhiều bên tham gia có thể giúp giảm nguy cơ tham nhũng 
và các ảnh hưởng chính trị lên các quyết định chi tiêu (Spergel 
&Taieb 2008).

Người mua thường tự thiết lập bên trung gian của họ trong 
trường hợp họ là những người trực tiếp sử dụng dịch vụ hệ sinh 
thái (Wunder et al. 2008). Các ví dụ từ Tanzania, Việt Nam 
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và Indonesia cho thấy, các bên liên quan này thường là các tổ 
chức phi chính phủ (NGO) đại diện cho các mối quan tâm của 
người nghèo, bảo vệ môi trường, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ 
bản hoặc thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng. Tại 
Việt Nam, Phạm et al. (2010) nhận thấy khi các hoạt động có 
sự tham gia do các bên trung gian phi chính phủ thực hiện với 
chất lượng kém, người dân sẽ ít được tham gia trong việc thiết 
kế các cơ chế chia sẻ lợi ích, điều này làm giảm khả năng để các 
cơ chế này có thể thích ứng với địa phương và mang lại sự công 
bằng. Các bên liên quan là người ngoài thường không nắm 
bát được hoặc không đại diện cho các mối quan tâm của địa 
phương, tuy nhiên, cũng có một số bên trung gian địa phương 
có đủ năng lực để hành động thay mặt cho các mối quan tâm 
của địa phương. Việc gắn kết người cung cấp dịch vụ hệ sinh 
thái cô lập và dự trữ ở cấp địa phương với các đối tượng hưởng 
lợi trên khắp toàn cầu đòi hỏi có bên trung gian thuộc chính 
phủ hoặc tư nhất ở nhiều cấp độ. Điều quan trọng là phải đảm 
bảo là các bên trung gian ở tất cả các cấp độ phải có kỹ năng 
quản lý chất lượng cao và phải xây dựng năng lực cho các bên 
trung gian ở cấp độ địa phương.

2.2 Giám sát và đánh giá PES 

Một yếu tố tối quan trọng trong các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa 
trên hiệu năng trong REDD+ và PES là giám sát việc cung cấp 
các dịch vụ hệ sinh thái và chi tiêu có điều kiện các nguồn thu 
(Engel et al. 2008; OECD 2010). Cũng như trong PES, chia sẻ 
lợi ích từ REDD+ có thể dưới dạng một hệ thống chia sẻ dựa 
trên sản phẩm đầu ra hoặc trên hiệu năng, trong đó, chủ đất 
được chi trả (tài chính) cho hiệu năng công việc thực tế cung 
cấp dịch vụ hệ sinh thái được kiểm chứng qua kinh nghiệm 
(trữ lượng carbon rừng cao hơn so với các mức phát thải tham 
chiếu) (Pagiola et al. 2005; Luttrell et al. 2012). Tuy nhiên, 
thường thì khó có thể thực hiện chi trả dựa trên sản phẩm đầu 
ra được giám sát do các dịch vụ hệ sinh thái được cung cấp 
không thể tính toán đầy đủ (hay chi có thể tính toán được với 
mức chi phí không thể chấp nhận) và được gắn trực tiếp với 
phương án sử dụng đất được lựa chọn (Rørstad et al. 2007; 
Engel et al. 2008; Pattanayak et al. 2010). Sự tiến bộ trong khoa 
học và viễn thám giúp cho việc đo đếm và giám sát cô lập và dự 
trữ carbon dễ dàng hơn so với các dịch vụ như đa dạng sinh học 
và bảo vệ vùng đầu nguồn (Hall 2008; Pattanayak et al. 2010; 
Pereira 2010; Conceicao 2012; Alston et al. 2013), nhưng trong 
nhiều trường hợp, việc giám sát cũng chỉ được tiến hành qua loa 
hoặc hoàn toàn không có giám sát (xem thêm Wunder 2007). 
Lý do là thiếu các số liệu sẵn có và đủ tin cậy về quyền sử dụng 
đất, chất lượng và số lượng rừng, các công nghệ giám sát tốn 
kém, nhân lực yếu và thiếu, và việc trao đổi thông tin cũng như 
điều phối giữa các bên và các cơ quan nhà nước cũng không tốt 
(Tô et al. 2012; Alston et al. 2013; Phạm et al. 2013b). Trong 

một số chương trình PES quốc gia, ví dụ như tại Việt Nam, 
hoàn toàn không có một hệ thống giám sát và đánh giá quốc 
gia có quy trình thủ tục đủ tin cậy để hương dẫn việc giám sát và 
đánh giá.

Ngoài giám sát việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, các 
chương trình PES đòi hỏi giám sát các điều khoản hợp đồng sâu 
hơn, ví dụ như việc cung cấp các khoản chi trả kịp thời. Hình 
thức giám sát này thường gặp nhiều khó khăn do thực phi pháp 
luất yếu, người mua không sẵn lòng chi trả, và thiếu sự tham 
gia của người dân địa phương trong thiết kế các cơ chế chia sẻ 
lợi ích. Một bài học từ PES đối với các cơ chế chia sẻ lợi ích 
REDD+ là có sự đánh đổi giữa mức độ chính xác trong giám sát 
các dịch vụ hệ sinh thái và chi phí cho việc đo đếm dịch vụ.

3. Cải thiện hiệu suất của các cơ chế chia 
sẻ lợi ích
Chi phí của các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu năng như 
REDD+ thể hiện dưới nhiều dạng: chi phí giao dịch cho các 
thương lượng, hợp đồng, hành chính, giám sát và thực thi việc 
cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, và chi phí tạo động lực cho 
các thay đổi trong sử dụng đất (giả thiết là nó tương đương 
hoặc lớn hơn chi phí cơ hội) (Wunder 2005, 2007; Vatn et al. 
2011). Nếu nguồn vốn có được qua các cơ chế chia sẻ lợi ích 
thấp hơn so với các chi phi này, các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa 
trên hiệu năng cho REDD+ sẽ hầu như không có khả năng 
thực hiện được các mục tiêu mà chúng đề ra (Karsenty et 
al. 2014).

3.1 Giảm chi phí giao dịch trong các chia sẻ lợi ích

Chi phí giao dịch là rào cản lớm nhất đối với PES tại các quốc 
gia đang phát triển (Pirard & Billé 2010). Các nghiên cứu từ 
Costa Rica, Campuchia, Mexico, Tanzania, Mozambique và 
Ecuador cho thấy chi phí giao dịch có thể lên đến 66% tổng 
thu nhập có được từ các chương trình; chi phí đối với REDD+ 
được cho là sẽ tương đương (Alston et al. 2013). Kinh nghiệm 
từ PES cho thấy, chi phí giao dịch bị ảnh hưởng bởi các yếu 
tố sau:
1. số lượng các bên tham gia vào chương trình và quy mô 

không gian của chương trình, chi phí giao dịch thấp hơn nếu 
ít bên tham gia hơn trong cùng một quy mô chương trình

2. sự rõ ràng trong quyền sở hữu tài sản đối với chính dịch vụ 
hệ sinh thái hoặc với đất đai cung cấp dịch vụ hệ sinh thái, 
quyền sở hữu rõ ràng sẽ giúp giảm chi phí xác định chủ đất 
và giảm nguy cơ rắc rối về pháp lý

3. các đặc điểm tự nhiên và kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái 
(cấp độ cung cấp lợi ích và mức độ đặc trưng hàng hóa 
công), nếu dịch vụ hệ sinh thái có nhiều đặc trưng hàng hóa 
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công hơn, thì sẽ tốn kém hơn trong việc loại trừ các bên 
không có quyền sử dụng

4. thể chế vận hành của chương trình PES, nếu dùng các cấu 
trúc quản trị có sẵn thì sẽ giảm được chi phí (Wunder et al. 
2008; OECD 2010; Alston et al. 2013). 

Các phương án được xác định trong các chương trình PES để 
giảm chi phí bao gồm gộp số lượng lớn các hộ gia đình (các 
nhóm nhỏ) thành các nhóm lớn (như đã làm ở các tỉnh Sơn 
La và Lâm Đồng của Việt Nam), đưa ra tiêu chí về diện tích 
tối thiểu để có thể tham gia vào chương trình (Wunder & 
Albán 2008) và sử dụng các mô hình và các công cụ quản lý tài 
nguyên thiên nhiên đã có sẵn (Nelson et al. 2009; Alston et al. 
2013). Ví dụ, trong trường hợp Terrat ở bình nguyên Simanjiro 
của Tanzania, các điều khoản và cấu trúc của thỏa thuận PES 
được xây dựng dựa trên các thỏa thuận đã có giữa các công 
ty tư nhân và các thôn ở gần đó (Nelson et al. 2009). Trong 
trường hợp ở tỉnh Lâm đồng, việc phân bổ các khoản chi trả 
dựa trên một chương trình trồng rừng trước đó (Chương trình 
661 và Chương trình 327) và Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng 
sử dụng các hệ thống đã có để ký kết hợp đồng với người dân 
địa phương.

Do cần chi phí để gắn kết việc cung cấp một dịch vụ hệ sinh 
thái với một hoạt động quản lý cụ thể, một phương án thay thế 
cho các tiếp cận dựa trên hiệu năng và dựa trên sản phẩm đầu là 
gắn chi trả có điều kiện với các nỗ lực và các đóng góp đầu vào 
(Alston et al. 2013). Trong tiếp cận này, các loại hình sử dụng 
đất và các thay đổi trong sử dụng đất được sử dụng như một đại 
lượng thay thế cho việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (Engel 
et al. 2008; Bảng 3), và các hộ gia đình sẽ được nhận các khoản 
chi trả nếu họ thực hiện cac hoạt động được giả thiết là sẽ giúp 
cải thiện chất lượng rừng và qua đó làm tăng trữ lượng carbon. 
Các khoản chi trả được thực hiện trên cơ sở diện tích tính bằng 
hectare hoặc trên cơ sở các phép đo khác được sử dụng để 
tính toán đóng góp đầu vào, ví dụ như số lượng cây được trồng 
(Engel et al. 2008). Ruy nhiên, việc giám sát dựa trên đóng góp 
đầu vào không đảm bỏa việc cung cấp thực hiện các dịch vụ đã 
được mua, và như vậy, có khả năng sẽ phải đánh đổi giữa chi phí 
giao dịch thấp hơn và tính hiệu quả cao hơn (Alston et al. 2013). 
Do vậy, giám sát dựa trên đóng góp đầu vào cỏ thể là một lựa 
chọn cho giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi các phương pháp 
giáo sát cho REDD+ được cải thiện và chi phí giảm xuống. 
Phân tích bốn trường hợp về PES ở Việt Nam và trả lời phỏng 
vấn từ các quốc gia khác cho thấy một tập hợp các kỹ thuật ví 
dụ như đo đếm carbon có sự tham gia và viễn thám có thể giúp 
giám chi phí giám sát rừng đồng thời tăng cường sự tham gia 
của người dân địa phương trong các chương trình PES (Phạm 
et al. 2009, 2013b). 

Nói tóm lại, chi phí giao dịch cao tạo ra một thách thức lớn cho 
các cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên hiệu năng. Các phương án để 
giảm chi phí giao dịch bao gồm việc gộp nhiều hộ gia đình vào 
thành nhóm hưởng lợi, sử dụng các cấu trúc quản trị có sẵn, và 
thực hiện giám sát dựa trên đóng góp đầu vào trong giai đoạn 
chuyển tiếp.

3.2 Nâng cao hiệu quả chi phí của các khoản 
chi trả thông qua các khoản chi có đối tượng và 
linh hoạt

Trong PES, một cách để nâng cao hiệu suất của các cơ chế chia 
sẻ lợi ích trong khuôn khổ kinh phí hạn hẹp là định hướng các 
khoản chi trả theo các mục tiêu đinh sẵn (OECD 2010). Ví 
dụ, PES có thể chọn lĩnh vực đối tượng cung cấp nhiều dịch 
vụ hệ sinh thái, như ví dụ ở Cidanau tại Indonesia, tại đây một 
trong tiêu chí định hướng để lựa chọn các khu được xác định 
là sự đóng góp (tiềm năng) về trầm tích (Leimona et al. 2010; 
Pirard and Billé 2010). Nếu các mục tiêu của PES bao gồm 
các vấn đề liên quan đến tính công bằng, ví dụ như giảm nghèo, 
mức nghèo đói tương đối có thể sử dụng làm một tiêu chí 
định hướng.

Các tiêu chí định hướng có thể kết hợp với việc chi trả linh 
hoạt tương ứng với các tiêu chí thực hiện (Engel et al. 2008; 
Wünscher 2008). Engel et al. (2008, 671) diễn giải:

Các khoản chi trả cố định có thể tạo ra tiền thuê sản xuất cao 
cho các chủ đất nơi chi phí cung cấp dịch vụ hệ sinh thái (ES) 
thấp, thường khi các chủ đất nơi nơi chi phí cung cấp ES cao có 
lẽ khó tham gia vào chương trình. Như vậy, các khoản chi trả 
linh hoạt tương đương với (hoặc cao hơn một chút) từng chi 
phí cụ thể để cung cấp ES sẽ cho phép chương trình PES có 
được nhiều sự tham gia hơn trong khuôn khổ của một khoản 
kinh phí cố định. Thách thức đối với việc định hướng dựa trên 
chi phí là việc ước lượng chi phí cụ thể của việc cung cấp ES, 
nhất là đối với chi phí cơ hội.

Trên thực tế, các khoản chi trả không phải lúc nào cũng đến 
với các bên liên quan đối tượng theo các mục tiêu đã đính sẵn. 
Trong trường hợp Chương trình Chi trả Công bằng đối với các 
Dịch vụ Phòng hộ Đầu nguồn ở Tanzania, sự tham gia của các 
hộ gia đình nghèo được xác định là đối tượng lại rất hạn chế, do 
các hộ gia định này có sinh kế phụ thuộc nhiều vào quỹ đất họ 
có và không có nhiều đất để có thể tham gia vào chương trình 
(Branca et al. 2012; Lopa et al. 2012). Do đó, để chia sẻ lợi ích 
REDD+ đạt hiệu suất cao và thực hiện được các mục tiêu, điều 
quan trọng là không chỉ xác định các mục tiêu cụ thể của các cơ 
chế chia sẻ lợi ích và đưa ra các tiêu chí định hướng dựa trên các 
mục tiêu đó, mà còn là phải giám sát và điều chỉnh các khoản 
chi trả và các tiêu chí định hướng khi cần thiết.
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3.3 Gộp các khoản chi trả cho các dịch vụ hệ sinh 
thái khác nhau

Một trong các tranh luận là các quyết định chuyển đổi sử dụng 
đất sẽ cần thiết để các lợi ích REDD+ được phân bổ đến các 
hộ gia đình đủ cho cả các chi phí (cơ hội) do các tổn thất tiềm 
năng về thu nhập nếu lựa chọn một cách sử dụng đất khác và 
chi phí để chủ động bảo vệ đất đai trước các mối đe dọa từ bên 
ngoài (Karsenty et al. 2014). Các chi phí này có thể rất biến 
động tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, chất lượng đất và loại 
hình sản xuất. OECD (2010, 17) đã nhận thấy “các chương 
trình PES phản ánh chi phí cơ hội của người cung cấp dịch vụ 
hệ sinh thái thông qua các khoản chi trả khác nhau thường hiệu 
quả hơn về chi phí”. Trong trường hợp các chương trình PES 
tại tỉnh Sơn La và một số nơi khác tại Việt Nam (Tô et al. 2012; 
Phạm et al. 2013b), các lợi ích thu được từ PES thường không 
tương xứng với các chi phí cơ hội của các dạng sử dụng đất khác 
(Wunder 2007).

Thay vì thiết kế một chương trình PES để chi trả cho một dịch 
vụ hệ sinh thái cụ thể bởi các đối tượng hưởng lợi ở cùng cấp 
độ mà dịch đó được cung cấp, một phương án thay thế hứa 
hẹn hơn để làm tăng tổng lợi ích và đủ tương ứng với chi phí cơ 
hội là gộp các khoản chi trả từ một vài đối tượng hưởng lợi từ 
dịch vụ hệ sinh thái để đồng thời cung cấp một vài dịch vụ hệ 
sinh thái ở nhiều cấp độ khác nhau (OECD 2010). Một ví dụ là 
tổng hợp các khoản chi trả của đối tượng hưởng lợi địa phương 
từ các dịch vụ hệ sinh thái đầu nguồn với cơ chế tài chính 
carbon quốc tế, hoặc nhóm các khoản chi trả của quốc gia và 
quốc tế đối dịch vụ bảo tồn sinh cảnh. Việc gộp các khoản chi 
trả có thẻ làm giảm hơn nữa chi phí giao dịch do một cơ quan 
duy nhất có thể quản trị chương trình và quản lý việc giám sát, 
báo cáo và kiểm tra đối với tất cả các dịch vụ hệ sinh thái. Tuy 
nhiên, điều này sẽ đòi hỏi phải có sự điều phối trong việc thu và 
phân bổ các lợi ích ở các cấp độ quản trị khác nhau.

3.4 Nhiều bên liên quan chịu khoản chi phí

Chi phí và lợi ich từ việc thực hiện REDD+ nảy ra ở các cấp độ 
khác nhau và đối với các bên liên quan khác nhau. Ví dụ, các chi 
phí có thể xuất hiện như sau:
1. toàn bộ một quốc gia, nghĩa là, “bất cứ chi phí nào xuất hiện 

ở bất cứ đâu trong quốc gia, lượng ròng của mỗi lợi ích 
nhận được ở bất cứ đâu trong quốc gia, bỏ qua bất chi phí 
và lợi nào xuất hiện bên ngoài quốc gia” (Pagiola & Bosquet 
2009, 5)

2. các bên đơn lẻ
3. các cơ quan nhà nước, do “nhà nước thường sẽ chỉ chịu rất 

ít hoặc không chịu các chi phí cơ hội, nhưng nhà nước sẽ 
thường phải chịu phần lớn chi phí thực hiện... và chi phí giao 
dịch (Pagiola & Bosquet 2009, 6). 

Do đó, khuyến khích các hành động thông qua cung cấp các lợi 
ích (ròng) cần thiết để biết dạng chi phí nào sẽ xuất hiện, bên 
nào sẽ phải chịu và ở cấp độ nào (Luttrell et al. 2013). Tuy nhiên, 
không có trường hợp nghiên cứu nào về PES tại các quốc gia mà 
chúng tôi xem xét đã thực hiện việc phân biệt các chi phí giữa các 
cấp độ và giữa các bên liên quan khác nhau (xem phần phụ lục 
và các kết luận tương tự mà Wunder et al. 2008; Pattanayak et 
al. 2010; Alston et al. 2013 đưa ra). Hiểu về các chi phí là điều rất 
quan trọng để chia sẻ các chi phí và lợi ích một cách công bằng 
giữa các bên liên quan.

4. Thúc đẩy sự tham gia trong REDD+

4.1 Chi trả định kỳ một nhóm các lợi ích cả bằng 
tiền tệ, bằng hiện vật và xây dựng năng lực

Mức độ, hình thức và thời gian phân bổ các các lợi ích thông quan 
các cơ chế dựa trên hiệu năng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên 
thiên nhiên, ví dụ như trong PES, ảnh hưởng lên các kết quả về 
mặt thay đổi sử dụng đất (Engel et al. 2008; Börner & Vosti 2013). 
Xét về mặt này, các chương trình PES có thể đưa ra các bài học bổ 
ích cho chia sẻ lợi ích REDD+.

Alston et al. (2013) chỉ ra rằng việc cung cấp các lợi ích tiền tệ trả 
trước bước đầu (mồi) sẽ giúp các chủ đất nhỏ chi trả cái chi phí 
trước tương đối cao về lao động và chi phí cơ hội của việc thay đổi 
sử dụng đất. Điều này cho thấy có thể sẽ có lợi thế nhất định cho 
việc chi trả các lợi ích theo các định kỳ. Để đảm bảo tính điều kiện, 
các chương trình khác đưa ra các khoản chi trả sau khi dịch vụ đã 
được thực hiện và một số tiếp cận hôn hợp chi trả cả theo định kỳ 
và cả theo hiệu năng. Trong hầu hết các hệ thống trong các trường 
hợp đã được nghiên cứu, việc chi trả được thực hiện hàng năm 
trên cơ sở diện tích tính bằng hectare (Bảng 4). 

Tuy nhiên, chi trả bằng tiền mặt không phải là hình thức lợi ích 
duy nhất. Hầu hết các chương trình PES đều đang ở giai đoạn thử 
nghiệm, trong đó có bao gồm hoạt động xây dựng năng lực bao 
gồm các đào tạo và dịch vụ khuyến lâm (Branca et al. 2012; Lopa 
et al. 2012), và chi trả bằng hiện vật đến cá nhân và cộng đồng (Tô 
et al. 2012; Phạm et al. 2013b). Bồi hoàn bằng hiện vật và xây dựng 
năng lực là rất quan trọng do nó đã chứng tỏ khả năng giúp nâng 
cao hiệu quả của các chương trình chi trả và “và có thể giúp giảm 
nguy cơ phá vỡ các định mức xã hội”, ngược lại với chi trả bằng tiền 
mặt, với khả năng có thể tạo các tác động đám đông lên động lực 
nội tại cho bảo tồn (Vatn 2010; Alston et al. 2013, 8). 

Giả thiết là những người tham gia vào PES và REDD+ là các nhà 
hoạch định chính sách được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, họ sẽ tham 
gia nhiều nhất vào một chương trình nếu họ nhận được lợi ích 
tương đương hoặc cao hơn chi phí mà họ cần để tham gia (lợi ích 
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ròng) (Wunder et al. 2008; Karsenty et al. 2014). Tuy nhiên, 
nếu trọng tâm được đặt vào việc chia sẻ lợi ích đồng đều mà 
không tính đến tình trạng pháp lý, xã hội và kinh tế của các 
bên hưởng lợi, và không tính đến điều kiện rừng mong muốn 
mà họ phải trả để bảo tồn, mỗi bên hưởng lợi cuối cùng có thể 
chị nhận được phần nhỏ của tổng chi trả PES do họ chỉ quản 
lý những diện tích rừng nhỏ (như ở tỉnh Sơn La, Việt Nam) 
(Phạm et al. 2013b). Tiếp cận này không có hiệu quả vì không 
tạo ra đủ động lực để bảo vệ rừng hoặc nâng cao chất lượng 
rừng. Do vậy, một tiêu chí chính để xác định mức độ lợi ích là 
phải bao gồm một số cách thức tính toán chi phí. Trong hầu 
hết các trường hợp được xem xét, mức độ lợi ích được xác định 
sau khi chi phí (phần nào đó) được tính toán (Leimona et al. 
2010; Pirard & Billé 2010). Wunder et al. (2008, 841) kết luận 
là “trên thực tế đối với mọi trường hợp, việc chi trả hầu như chỉ 
dựa trên chi phí cung cấp ES, chứ không phải là dựa trên giá trị 
của ES.” Giá trị chính xác của một dịch vụ hệ sinh thái thường 
thì rất khó quy thành tiền néo nó không có giá trị thị trường, và 
việc quyết định của một người sử dụng đất sẽ dựa trên thu nhập 
mà họ thu được từ các hình thức sử dụng đất khác, tức là chi 
phí cơ hội: “Do vậy, có các chương trình trên danh nghĩa là trả 
cho nhiều loại ES, ví dụ như Chương trình Chi trả Dịch vụ Môi 
trường của Costa Rica (Pago por Servicios Ambientales, PSA), 
không trả hơn hoặc cho các hoạt động tương tự mà chương 
trình chỉ chi trả cho ES đơn lẻ, ví dụ như Chương trình Chi 
trả cho các Dịch vụ Thủy văn Môi trường (Pago de Servicios 
Ambientales Hidrológicos, PSAH)” (Wunder et al. 2008, 841). 
Để một ch PES thực hiện được các mục tiêu của nó, cần phải 
có tài chính đầy đủ và bền vững (OECD 2010).

4.2 Cải thiện sự tham gia của các bên liên quan 
trong thiết kế và thực hiện

Đối với REDD+, điều quan trọng là “hiểu vai trò của các bên 
tham gia khác nhau trong các hệ thống chia sẻ lợi ích, ví dụ trên 
khía cạnh ai ra quyết định và thực hiện chia sẻ thế nào” (Peskett 
2011, 6). 

Trong một chương trình PES khi nhà nước đóng vai trò trung 
gian, người mua và người bán thường có ít ảnh hưởng lên cơ 
chế chia sẻ lợi ích (Tan 2011; Tô et al. 2012; Krause & Loft 
2013). Ví dụ tại Việt Nam, nhà nước đóng vai trò độc tôn trong 
việc xác định mức chi trả mà chỉ tham khảo rất ít ý kiến của các 
nhóm mua (các công ty nước sạch, các nhà máy thực địa) đã 
dẫn đến việc thiếu sự tuân thủ từ phía người mua. Kết quả là, 
ở rất nhiều tỉnh, sự sẵn lòng chi trả của người mua là rất thấp. 
Chia sẻ lợi ích REDD+ do đó có thể cải thiện bằng cách cân 
nhắc quan điểm của cả người bán và người mua khi định giá, ít 
nhất cũng là phải thông báo cho cho họ về cơ sở mà ta dùng để 
quyết định giá dịch vụ.

Hiện tại, các NGO hoặc các cơ quan nhà nước tiến hành giám 
sát việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái và việc thực hiện chi trả. 
Tuy nhiên, ví dụ như trong trường hợp Việt Nam, cả người bán 
và người mua đều có nhu cầu và thể hiện mong muốn mạnh mẽ 
được tham gia vào giám sát và kiểm tra. Trường hợp Cidanau, 
Indonesia, cho thấy người bán và người mua lựa chọn các quỹ 
ủy thác của nhiều bên liên quan, bao gồm cả các khối nhà nước 
và ngoài nhà nước trong các ban quản lý, do điều này giúp cải 
thiện trách nhiệm giải trình cho việc quản lý các quỹ (Munawir 
& Vermeulen 2007; Leimona et al. 2010). Tính minh bạch 
thông qua trao đổi thực hiện giữa các bên là rất quan trọng giúp 
các cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng và hiệu quả. Ví dụ, tại Việt 
Nam, Nghị định 99 yêu cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng 
quốc gia phải gửi báo cáo cho người mua dịch vụ hệ sinh thái 
nêu chi tiết tiền chi trả PES của họ được sử dụng như thế nào. 
Tuy nhiên, nhiệm vụ này hầu như hiếm khi được thực hiện, điều 
này làm giảm đi sự sẵn lòng của người mua trong việc tiếp tục 
tham gia vào chương trình PES. Một số trường hợp co thấy rõ 
yêu cầu cần có thủ tục khiếu nại và cả cơ chế giải quyết tranh 
chấp. Khi các ban quản lý thôn ở Sơn La thể hiện sự thiếu năng 
lực và trách nhiệm, người dân đã yêu cầu các lãnh đạo thôn phải 
chuyển trực tiếp các khoản chi trả đến các nhóm do họ tự lập 
ra, ví dụ như nhóm an ninh hay tự vệ thôn (Tô et al. 2012; Phạm 
et al. 2013b). Một ví dụ về việc đưa vào một cơ chế giải quyết 
mâu thuẫn cấp độ địa phương là từ Bolsa Floresta (Brazil), nơi 
người cung cấp dịch vụ hệ sinh thái vi phạm hợp đồng và không 
bảo tồn được rừng sẽ được nhận một cảnh báo,  và họ phải 
lý giải trước tổ chức cộng đồng tại sao lại để rừng xuống cấp. 
Những người vẫn tiếp tục vi phạm hợp đồng thì sẽ bị ngừng 
hợp đồng (Pereira 2010; Conceicao 2012).

4.3 Đảm bảo quyền đối với dịch vụ hệ sinh thái 
tăng cường phân bổ lợi ích

Trong các tranh luận về ai nên được hưởng lợi từ REDD+, một 
lý lẽ được đưa ra đó là những người “có yêu cầu hoặc quyền 
hợp pháp (kể cả là theo luật tục hay luật pháp hiện hành)” đối 
với carbon cần được trao quyền nhận lợi ích (xem Luttrell et al. 
2013 trong đó có tổng quan về các lý luận này). Theo lý thuyết 
Cosean là gốc của khái niệm PES, các sai lầm thị trường đằng 
sau việc không cung cấp đủ các dịch vụ hệ sinh thái có thể được 
điều chỉnh thông qua các trao dịch cá nhân (Gomez-Baggethun 
& Ruiz-Perez 2011). Đối với các giao dịch này, các dịch vụ 
hệ sinh thái cần phải phù hợp thông qua chính thức hóa, định 
nghĩa và thực thi các quyền tài sản đối với các dịch vụ trước khi 
thực hiện PES (Alston et al. 2013); nếu không, như OECD 
(2010, 16) cảnh báo, “các nguy cơ đi kèm, ví dụ, khai thác gỗ trái 
phép và chiếm dụng đất sẽ làm cho chủ đất mất khả năng cung 
cấp dịch vụ, dẫn đến thực hiện PES không hiệu quả”. Trong 
REDD+, người bản dịch vụ hệ sinh thái dự trữ carbon có thể 
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hoặc là người nắm quyền đối với carbon hoặc người có quyền 
thay đổi về sử dụng đất (Karsenty et al. 2014).

Phần lớn các dự án PES đòi hỏi một dạng sử dụng đất nào đó 
để dẫn đến việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Điều đó dẫn đến 
câu hỏi dạng quyền tài sản nào (tài sản sản công hay thuần túy 
cá nhân, quyền hưởng hoa lợi hay quyền sở hữu toàn bộ) đối 
với các trữ lượng và các dòng dịch vụ hệ sinh thái cơ bản (ví dụ 
như cây gỗ, rừng, hay đất), người cung cấp dịch vụ phải có khả 
năng kinh doanh dịch vụ đó (Corbera et al. 2009; Vatn 2010). 
Tại nhiều quốc gia, các quyền tài sản đối với tài nguyên môi 
trường cung cấp dịch vụ hệ sinh thái, hoặc đối với bản thân dịch 
vụ, không được xác đinh cụ thể, và do đó việc ai có quyền được 
hưởng lợi ích cũng là không rõ ràng. Corbera et al. (2007) lập 
luận rằng sự thiếu khung pháp lý cụ thể về quyền tài sản đối với 
dịch vụ hệ sinh thái, quyền tài sản đối với tài nguyên môi trường 
cung cấp dịch vụ xác định ai có quyền sở sở hữu và do đó ai là 
người được hưởng lợi ích từ việc thương mại hóa các dịch vụ. 
Đây là hiện tượng phổ biến ở nhiều chương trình PES được 
nghiên cứu; ví dụ, ở Tanzania, không có điều khoản pháp lý cụ 
thể nào về dịch vụ hệ sinh thái về bảo tồn đất và cung cấp sinh 
cảnh. Trong các trường hợp này, quyền tài sản đối với đất đai sẽ 
quyết định đối tượng hưởng lợi. Do đó, đối với chia sẻ lợi ích 
REDD+, điều quan trọng là xác định xem liệu các quyền này 
có gắn với tài nguyên thiên nhiên cung cấp các dịch vụ, ví dụ 
như cây gỗ, rừng hay đất đai, hay không, hoặc liệu carbon được 
cô lập dự trữ trong sinh khối có được coi là tài sản tách biệt 
hay không.

Các bố trí trong PES áp dụng đối với cả đất công cũng như 
các loại đất tư nhân (Corbera et al. 2007; Alston et al. 2013). 
Một ví dụ về cách thức áp dụng PES đối với đất sở hữu công 
từ Tanzania, nơi hội đồng thôn có hình thức rõ ràng theo luật 
tục; đó là những tổ chức đủ năng lực để sở hữu tài sản, trong các 
hành động pháp lý và tham gia ký kết hợp đồng với bên thứ ba, 
và họ chịu trách nhiệm quản lý đối đất đai trong phạm vi ranh 
giới chính thức hoặc ranh giới luật túc của thôn (Nelson et al. 
2009; Branca et al. 2012; Lopa et al. 2012). 

Theo các nghiên cứu về quyền carbon cho thấy, ở hầu hết các 
nước đề xuất thực hiện REDD+, quyền carbon sẽ được gắn với 
quyền sử dụng đất và rừng (Cotula & Mayers 2009; Loft et al. 
2014, ghi chép chưa xuất bản). Do đó, quan chức nhà nước ở 
các quốc gia này phải xử lý sự phức tạp của các phương thức 
xắp xếp quyền sử dụng đất ở cấp địa phương (e.g. Tô et al. 2012; 
Phạm et al. 2013a): Sự phức tạp này thường liên quan đến các 
hệ thống pháp lý mâu thuẫn, với sự chồng chéo giữa quyền tài 
sản theo luật và trên thực tế, nơi mà sở hữu chính thức theo nhà 
nước hoặc sở hữu tư nhân đối với đất đai không được thực thi 
và nơi sự sở hữu ở cấp địa phương không được thừa nhận chính 
thức (Alston et al. 2013). 

Một số chương trình PES đang hoạt động cho dù thiếu việc 
hợp pháp hóa đầy đủ việc cấp quyền đối với đất đai (Vatn 2010; 
xem thêm Pirard & Billé 2010; Leimona et al. 2006 về trường 
hợp Singkarak), nhưng điều này dẫn đến những quan ngại về 
trách nhiệm pháp lý trong trường hợp các thay đổi về sử dụng 
đất sẽ làm hỏng trữ lượng carbon. Do đó, trong chia sẻ lợi 
ích REDD+, điều quan trọng là làm rõ không chỉ ai có quyền 
hưởng hợi từ việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái đối với cô lập 
và dự trữ carbon mà cả ai chịu trách nhiệm pháp lý nếu không 
cung cấp dịch vụ đó.

5. Làm thế nào để cân bằng đa mục tiêu

Kinh nghiệm từ PES cho thấy các chương trình thường xác 
định đa mục tiêu, ví dụ như cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái 
(hiệu quả về môi trường) và xóa đói giảm nghèo (là một trong 
các yếu tố của tính công bằng) (Muradian et al. 2010). Điều cần 
thiết là phải đưa ra các mục tiêu này một cách rõ ràng về mặt 
hiệu quả, hiệu suất, và công bằng (3E: effectiveness, efficiency, 
equity), để giúp định hướng việc “thiết kế chương trình, năng 
cao tính minh bạch và tránh bị ảnh hưởng đột xuất bởi các động 
cơ chính trị” (OECD 2010, 16). 

REDD+ trước hết và trong hầu hết các trường hợp được nhìn 
nhận như một cơ chế nhằm mục tiêu giảm phát thải thông qua 
đảm bảo việc liên tục cô lập và dự trữ carbon rừng (Angelsen 
2009). Tương tự, một số tác giả diễn giải là mục tiêu trước hết 
của PES là cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái một cách hiệu 
quả và đạt hiệu suất cao (Pagiola et al. 2005; Engel et al. 2008; 
Wunder et al. 2008). Tuy nhiên, các chương trình PESS thường 
có thêm một trọng tâm bổ sung về tính công bằng trong chia 
sẻ lợi ích và sinh kế, do điều này giúp làm tăng sự thừa nhận 
pháp lý của chương trình (Corbera et al. 2007; Wunder 2007; 
Muradian et al. 2010; Miteva et al. 2012; Krause & Loft 2013). 
Một trong những lý do chính để bổ sung thêm các “mục tiêu 
phụ” là đảm bảo sự ủng hộ về chính trị ở cấp độ thực hiện 
(Wunder et al. 2008), và thực tế đã được ghi nhận là, trong các 
trường hợp mà thu nhập được cải thiện và đói nghèo giảm, 
những người cung cấp cấp dich vụ có động lực để hỗ trợ việc 
thực hiện dịch vụ thay cho phá hoại dự án: “Sau hết, các hỗ trợ 
này giúp giảm nhu cầu cần giám sát bên ngoài rất tốn kém và 
giúp giảm chi phí giao dịch” (Alston et al. 2013, 7). Do đó, tính 
công bằng cần được đặt vào trọng tâm để cân nhắc khi thiết kế 
chia sẻ lợi ích REDD+.

Tuy nhiên, các nỗ lực để đạt được cả 3E một cách đồng đều có 
lẽ không thể thành công được do có sự đánh đổi vốn có giữa ba 
yếu tố (Rodriguez et al. 2011; Muradian et al. 2013), và “những 
nghi ngờ cơ bản tồn tại là việc cố gắng gắn kết các chương trình 
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nghị sự bảo tồn và xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa đến đâu khi 
sự đánh đổi luôn lấn át sự phối hợp” (Wunder 2007, 49). Các 
chương trình PES không phải là công cụ chính sách độc lập. 
Chúng thường có xu thế là hợp phần trong các chương trình 
lớn hơn và đi cùng với nhiều công cụ khác như các quy định 
pháp lý hay các chương trình phúc lợi. Một vài trong số các 
chương trình này được thực hiện ở tất cả các cấp độ quản trị, 
ví dụ như Proambiente và Bolsa Floresta tại Brazil và PES tại 
Lâm Đồng và Sơn La, Việt Nam (Hall 2008; Wunder et al. 
2008; Tan 2011; Tô et al. 2012). Do việc chi trả cho cung cấp 
các dịch vụ hệ sinh thái có các tác động kinh tế xã hội, điều cần 
thiết khi thiết kế các cơ chế chia sẻ lợi ích có điều kiện để quyết 
định liệu có nên lồng ghép tình công  bằng trực tiếp vào các cơ 
chế để quyết định liệu có nên thêm trực tiếp yếu tố công bằng 
vào trong cơ chế, hay sẽ giải quyết yếu tố này thôgn qua các 
công cụ riêng đi cùng với cơ chế. Cho dù là cách nào, chia sẻ lợi 
ích REDD+ cũng sẽ cần gắn kết tốt hơn và lồng ghép hiệu quả 
hơn với các mục tiêu bảo tồn và xã hội, và những điều này sẽ xác 
định quyết định cuối cùng về sử dụng đất.

Để chia sẻ lợi ích REDD+ có tính hợp pháp và sự minh bạch, 
điều quan trọng là phải xác định rõ ràng quy mô của cơ chế chia 
sẻ lợi ích trong các quy định pháp lý ở cấp quốc gia và cấp vùng. 
Các chính phủ của một số quốc gia là đối tượng trong phân 
tích này đã phát triển nền tảng chính sách cho PES làm cơ sở 
pháp lý để thiết lập các chương trình mà chúng tôi đã rà soát; 
ví dụ, Tanzania đã thông qua Luật Quản lý Tài nguyên Nước 
(2009) và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các Quyết định 
380/QĐ-TTg và Nghị định 99. Indonesia và Brazil không có 
khung chính sách cụ thể cho PES, nhưng một số luật và chính 
sách có thể diễn giải để tạo ra các luật lệ và động lực cơ sở cho 
thực hiện PES, ví dụ Luật Tài nguyên Nước Số 7/2004 và Luật 
Lâm nghiệp Số 41/1999 của Indonesia Indonesia’s Water 
Resources Act No. 7/2004 and Forestry Law No. 41/1999 
(Hall 2008; Indrarto et al. 2012). 

6. Các bài học cho REDD+

Sau đây là các bài học chính từ PES cho chia sẻ lợi ích REDD+:

Để cải thiện tính hiệu quả:
• Thiết lập thể chế tài chính trung gian, để tạo điều kiện liên 

kết giữa người mua ở cấp độ toàn cầu và người cung cấp 
dịch vụ cô lập và dự trữ carbon ở cấp địa phương, đảm nhận 
các nhiệm vụ như thu và phân bổ các khoản chi trả và thúc 
đẩy mở rộng chương trình đến các nhóm đối tượng hưởng 
lợi tiềm năng.

• Thành lập các cơ quan thực thi có tương tác ở các cấp độ 
từ trung ương đến địa phương, với trọng tâm là các cấu trúc 
quản trị đã có tại mỗi quốc gia.

• Thừa nhận nhu cầu phải cân nhắc các mục tiêu xã hội và 
phân bổ công bằng các ưu đãi. Điều này giúp làm tăng 
tính hợp pháp của các cơ chế chia sẻ lợi ích và khuyến 
khích những người cung cấp dịch vụ ủng hộ chứ không 
quay mặt với dự án; sự ủng hộ này sẽ cơ bản giúp làm giảm 
chi phí giám sát.

• Chia các lợi ích thành các khoản chi trả trước để đảm bảo 
kinh phí thiết lập và tạo động lực bước đầu cho sự tham 
gia, và các khoản chi trả được thực hiện khi dịch vụ hệ sinh 
thái được thực hiện để đảm bảo tuân thủ tính điều kiện.

Để cải thiện hiệu suất:
• Đảm bảo các lợi ích được phân bổ sẽ chi trả cho các chi 

phí giao dịch, chi phí cơ hội và chi phí thực hiện của việc 
cung cấp dịch vụ. Do vậy, tính toán các chi phí này là tối 
quan trọng trong chia sẻ lợi ích.

• Đưa ra các tiêu chí để phân bổ các lợi ích phù hợp để hỗ 
trợ các mục tiêu của cơ chế chia sẻ lợi ích.

• Giám sát các khoản chi trả và các tiêu chí định hướng và 
điều chỉnh chúng khi cần thiết.

• Cân nhắc các khoản chi trả dựa trên đóng góp đầu vào 
nếu việc chi trả dựa trên sản phẩm đầu ra là không khả thi 
do chi phí để tính toán việc cung cấp dịch vụ cao quá mức 
cho phép.

• Gộp các khoản chi trả cho cá nhân hoặc hộ gia đình 
thành khoản cho cộng đồng và sử dung các cấu trúc hành 
chính có sẵn để giảm chi phí giao dịch.

• Cân nhắc đưa ra các công cụ chính sách bổ sung, nếu chi 
trả dựa trên hiệu năng không thể cạnh tranh được với 
chi phí cơ hội của các hình thức sử dụng đất mang lại lợi 
nhuận cao. Tập trung các cơ chế chia sẻ lợi ích vào các 
vùng nơi có chi phí cơ hội vừa phải.

Để cải thiện sự công bằng:
• Cho phép người bán và người mua tham gia vào việc xác 

định giá.
• Nâng cao sự minh bạch thông qua trao đổi thông tin giữa 

các bên.
• Đưa các thủ tục khiếu nại và các cơ chế giải quyết tranh 

chấp vào việc thiết kế các cơ chế chia sẻ lợi ích.

• Xác định quyền đối với lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái và 
làm rõ trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ.

Lời cám ơn

Các tác giả xin cám ơn các nhà tài trợ đã cung cấp kinh phí 
cho nghiên cứu này bao gồm Ủy ban Châu Âu, NORAD, 
Ausaid và UK aid. Chúng tôi xin cám ơn Elena Petkova đã 
cung cấp những ý kiến đóng góp quý báu cho bản thảo bài 
báo này.
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Bảng 1. Tổng quan về các nghiên cứu điển hình được sử dụng trong phân tích sâu.

Quốc gia Nghiên cứu điển hình Tài liệu tham khảo
Tanzania Chương trình Chi trả Dịch vụ Vùng đầu nguồn Công bằng 

(EPWS) tại dãy Uluguru 
Branca et al. (2012), Lopa et al. (2012) 

Tanzania Terrat ở bình nguyên Simanjiro, phía đông Vườn Quốc gia 
Tarangire 

Nelson et al. (2009)

Vietnam Tỉnh Sơn La Tô et al. (2012), Phạm et al. (2014 chưa xuất bản)

Vietnam TỈnh Lâm Đồng Tô et al. (2012), Tân (2011)
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Phụ lục: Các nghiên cứu điển hình về PES 
tại các quốc tra được lựa chọn
Chúng tôi tiến hành tìm kiếm bằng ISI Web of Knowledge 
sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm bổ sung “chi trả dịch vụ môi 
trường” và “chi trả dịch vụ hệ sinh thái” thu được tổng số 467 
bài báo trong giai đoạn từ 2005 đến 2012. Các bài báo được xếp 
thành các bài về khái niệm và các bài về nghiên cứu điển hình. 
Để xác định các nghiên cứu điểm tại các quốc gia mà chúng 
tôi lựa chọn, các thuật ngữ tìm kiếm được kết hợp với tên của 
từng quốc gia (“chi trả dịch vụ môi trường”+”tên quốc gia”). 
Kết quả đã tìm được 6 nghiên cứu điển hình tại Việt Nam, 7 tại 
Tanzania, 1 ở Cameroon, 22 tại Brazil, 17 ở Indonesia và 7 tại 
Peru. Tiến hành một phân tích nhanh đối với các trường hợp 
này để lựa chọn chỉ các nghiên cứu có các kinh nghiệm thực 
tế từ việc thực hiện thực tế. Sau đó, chúng tôi loại bỏ các thảo 
luận chỉ về thiết kế và các bài báo mang tính lý thuyết về giai 
đoạn tiền thực hiện. Thêm vào đó, các nghiên cứu không cung 
cấp đầy đủ thông tin đáp ứng các tiêu chí đã đề ra cho đánh giá 
này cũng được loại bỏ. Các cuộc phỏng vấn bổ sung với các 
chuyên gia cũng được thực hiện để có thêm thông tin từ các 
báo cáo chưa xuất bản đối với các trường hợp tại Việt Nam 
và Indonesia.

Tiếp tục trang trước
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Bảng 2. Quy mô và cấp độ quản trị và các bên tham gia.

 Nghiên cứu 
điển hình

Dịch vụ Level of 
benefits

Level of 
implementation

Ecosystem 
service providers

Ecosystem service 
beneficiaries

Intermediaries

EPWS Thủy văn, bảo vệ đất, 
năng suất cây trồng có 
được do đất được bảo 
tồn và độ màu mỡ được 
cải thiện

Địa phương Địa phương-vùng 
(các thôn ở vùng 
Morogoro)

Các thôn (nông dân 
ở thượng lưu)

Người sử dụng nước 
ở hạ lưu (cơ sở nước 
sạch công cộng 
DAWASCO, công 
ty trách nhiệm hữu 
hạn nước đóng chai 
Coca Cola Kwanza 
Limited)

Các NGO (CARE, 
WWF); Hội đồng 
thôn

Terrat Khu bảo tồn động vật 
hoang dã (cung cấp sinh 
cảnh)

Địa phương, 
Toàn cầu

Thôn Thôn (người chăn 
thả gia súc ở địa 
phương)

Hiệp hội các công ty 
du lịch

–

Sơn La Ngăn ngừa xói mòn đất; 
giảm trầm tích

Địa phương Tỉnh Chủ rừng (chủ yếu 
là các hộ gia đình địa 
phương)

Hai công ty thủy 
điện, một công ty 
nước sách

Các cơ quan chức 
năng cấp tỉnh (Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển 
Rừng, trực thuộc 
Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông 
thôn Sơn La) 

Lâm Đồng Điều tiết nước, bảo 
vệ đất và duy trì vẻ 
đẹp cảnh quan. 

Địa 
phương, 
Toàn cầu

Tỉnh Các công ty lâm 
nghiệp quốc 
doanh và các ban 
quản lý, và cộng 
đồng địa phương 
tham gia vào công 
tác bảo vệ môi 
trường

Hai nhà máy thủy 
điện, hai cơ sở 
cung cấp nước 
sạch, chín công ty 
du lịch sinh thái.

Các cơ quan cấp 
tỉnh

Cidanau Thủy văn, đa dạng 
sinh học, sinh cảnh

Địa 
phương, 
toàn cầu

Xã Bốn thôn PT KTI (thủy 
văn)

Forum 
Komunikasi 
Cidanau 
(FKDC) – một 
diễn đàn đa bên

Bảng 1. Tiếp tục

Quốc gia Nghiên cứu điển hình Tài liệu tham khảo
Indonesia Cidanau Leimona et al. (2010), Budhi et al. (2008), Munawir & Vermeulen 

(2007), Pirard & Billé (2010)

Indonesia Singkarak Pirard & Billé (2010), Leimona et al. (2006)

Brazil Bolsa Floresta Pereira (2010), Conceicao (2012)

Brazil Proambiente Hall (2008)

Tiếp tục trang trước
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Bảng 2. Tiếp tục

 Nghiên cứu 
điển hình

Dịch vụ Level of 
benefits

Level of 
implementation

Ecosystem 
service providers

Ecosystem service 
beneficiaries

Intermediaries

Singkarak Cô lập carbon Toàn cầu Huyện Đại diện các cộng 
đồng và các nhóm 
chủ nông nh

Nhà đầu tư nước 
ngoài, hoạt động 
như một bên 
trung gian cho 
người mua sản 
phẩm

Các đại diện địa 
phương, các viện 
nghiên cứu

Bolsa Floresta Dự trữ carbon Toàn cầu Chính quyền liên 
bang (Amazonas)

Các hộ gia đình Bang Amazonas Bang Amazonas 
thành lập FAS, 
một tổ chức phi 
chính phủ tư 
nhân với mục 
đích quản lý 
chương trình này 
một cách độc 
lập với các lợi 
chính trị

Proambiente Giảm hoặc tránh mất 
rừng; cô lập carbon; 
phục hồi các chức 
năng thủy văn của hệ 
sinh thái; bảo vệ đất; 
bảo tồn đa dạng sinh 
học; giảm nguy cơ 
cháy rừng.

Địa 
phương, 
vùng, toàn 
cầu

Một chương trình 
quốc gia (liên 
bang) được các 
bang khởi động.

Các hộ gia đình 
(các gia đình 
tham gia, tiểu 
nông, người dân 
bản địa)

Chính phủ liên 
bang

Các cơ quan liên 
bang và bang, 
như các bộ và các 
quỹ chuyên trách

Bảng 3. Các hoạt động được chi trả và các chỉ số về cung cấp dịch vụ hệ sinh thái

Nghiên cứu 
điển hình

Các hoạt động được chi trả Các chỉ số về cung cấp ES

EPWS Quản lý đất bền vững: vdụ, trồng rừng, tái trồng rừng, trồng xen theo 
đường đồng mức (bằng nông lâm kết hợp hoặc các luống cỏ), trồng 
bậc thang kilaka (bằng nông lâm kết hợp hoặc các luống cỏ), trồng 
bậc thang Fanya Juu (bằng nông lâm kết hợp hoặc các luống cỏ), phục 
hồi thảm thực vật ven sông, trồng mía, trồng cây gỗ.

Thiết lập các thực hành quản lý đã thỏa 
thuận

Terrat Cấm canh tác nông nghiệp trên bình nguyên cỏ thấp; tuần tra khu 
vực

Khu vực không được sử dụng vào mục 
đích nông nghiệp

Sơn La Bảo tồn rừng và tái trồng rừng Dựa trên diện tích và kiểu rừng

Lâm đồng Bảo tồn rừng và tái trồng rừng Dựa trên diện tích và kiểu rừng

Cidanau Trồng và bảo tồn cây gỗ 500 cây được trồng/ha, cây sống được.

Singkarak Rừng trồng cây gỗ và năm năm thực hành quản lý tốt

Bolsa  
Floresta`

Bảo tồn rừng Giám sát hàng năm mức độ mất rừng bao 
gồm cả điều tra thực địa và sử dụng ảnh 
viễn thám; người dân sống gần rừng cũng 
giám sát sự tuân thủ với chương trình

Proambiente
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Bảng 4. Kiểu và thời điểm của các lợi ích.
Nghiên cứu 
điển hình

Kiểu lợi ích Tần suất thanh toán Xác định giá

EPWS Trực tiếp: tiền mặt 8-48 USD/ha
Gián tiếp: (trông đợi) thu nhập của nông 
dân sẽ tăng nhờ tăng năng suất cây trồng; 
cải thiện kiến thức và năng lực sản xuất 
và tiếp thị, và các lợi ích của các nhóm 
thành viên là động lực cho người nông dân 
tham gia
Thêm vào đó: Các cán bộ EPWS cung cấp 
các đào tạo và dịch vụ khuyến nông/lâm.

Chi phí giao dịch và chi phí thực hiện 
được người thực hiện trả trước.
Chi trả hàng năm: Các khoản chi trả 
năm đầu tiên cho nông dân được giải 
ngân sau khi xác minh được các thực 
hành quản lý đã thỏa thuận được 
thiết lập.
Thêm vào đó: chi trả đồng đều cho hội 
đồng thôn trong năm đầu tiên cho các 
dự án phát triển thôn.

Do EPWS đơn phương xác 
định, dựa trên chi phí cho 
các hoạt động đóng góp vào 
chương trình

Terrat Tiền mặt Chi trả hàng năm Hợp đồng thương lượng 
đôi bên

Sơn La Tiền mặt
Hiện vật: Cung cấp và nâng cấp các trang 
thiết bị cho nhà văn hóa cộng đồng 
Các khoản chi trả khác, chủ yếu là để thiết 
lập các chương trình tín dụng nhỏ cho 
phép các hộ nghéo được vay lãi xuất thấp 
để thực hiện các dự án cải thiện sinh kế

Chi trả hàng năm Đơn phương (áp đặt từ trên 
xuống) theo Quyết định 
380 của Chính phủ: 10% 
tổng tiền chi trả từ người 
mua dịch vụ môi trường 
được giữ lại làm chi phí 
hành chính cho cơ quan 
nhà nước quản lý việc chi 
trả, còn 90% sẽ được phân 
bỏ đến các cá nhân, các hộ 
gia đình hay cộng đồng 
nông thôn là những người 
cung cấp dịch vụ.

Lâm Đồng Tiền mặt (chi trả gián tiếp theo quy định 
trong Quyết định 380)
Các hội thảo xây dựng năng lực và nâng 
cáo nhận thức ở cấp thôn buôn để tạo hiểu 
biết tốt hơn về chính sách PES và yêu cầu 
bảo tồn thiên nhiên.
Các lợi ích khác bao gồm được tiếm cận 
các sản phẩm trong các vùng rừng mà họ tự 
đầu từ bằng nguồn lực của mình. Các hộ 
gia đình địa phương được cấp đồng phục 
để tuần tra rừng.

Chi trả hàng năm Đơn phương (áp đặt từ trên 
xuống) theo Quyết định 
380

Cidanau Tiền mặt và xây dựng năng lực Năm đầu tiên: 30% được chi trả ngay 
khi ký hợp đồng, 30% được chi trả sau 
sáu tháng thực hiện và 40% còn lại được 
trả vào cuối năm.
Chi trả hàng năm tiếp theo: 40% vào 
tháng 6 và 60% vào tháng 12

Giá được quyết định trong 
đàm phán giữa người mua 
(KTI), bên trung gian 
(FKDC) và người bán 
(nhóm nông dân)

Tiếp tục trang trước
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Nghiên cứu 
điển hình

Kiểu lợi ích Tần suất thanh toán Xác định giá

Singkarak Tiền mặt 60% khi bắt đầu, 15% tiếp theo khi 
trồng xong rừng, sau đó là 20% trong 5 
năm nếu rừng trồng được quản lý tốt, 
5% còn lại được trả sau 10 năm

Đàm phán song phương 
các hợp đồng chi trả: giữa 
nhà đầu tư Hà Lan và đại 
diện địa phương, và giữa các 
đại diện địa phương và các 
nhóm chủ đất.

Bolsa  
Floresta

Tiền mặt và xây dựng năng lực; các tiểu 
chương trình chuyển giao tiền bồi hoàn 
đến cộng đồng dưới dạng các sáng kiến về 
giáo dục, công dân, y tế, xây dựng năng lực 
và cơ sở hạ tầng 

Trợ cấp hàng tháng cho phụ nữ; chi trả 
hàng năm cho cộng đồng

Đơn phương

Proambiente Tiền mặt và xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ 
thuật

Lương tháng Đơn phương từ nhà nước

Bảng 4. Tiếp tục

Bảng 5. Vai trò của các bên trung gian trong phân bổ lợi ích.

Nghiên cứu 
điển hình

Bên trung gian Nghĩa vụ

EPWS Đơn vị Dự án EPWS ở Morogoro và một nhóm 
trung gia bao gồm các quan chức chính phủ có tầm 
ảnh hưởng tại Dar es Salaam. 

Xây dựng các tình huống kinh doanh cho các công ty ở Dar 
es Salaam, đàm phán các văn bản ghi nhơ với các nhóm sử 
dụng nước chính và phát triển cơ chế để phân phối tiền chi 
trả

CARE và WWF Là người thực hiện, kết nối giữa người mua và người bán 
(điều phối để đạt đến thỏa thuận giữa DAWASCO và 
CARE về chi trả cho các dịch vụ đã được thực hiện, và giữa 
CARE và giới chức thôn về các điều kiện chi trả)

Chính phủ Hà Lan và Đan Mạch Cung cấp kinh phí để thiết lập chương trình

Hội đồng thôn Đào tạo đối tác và giám sát hoạt động, chuyển giao các 
khoản chi trả từ giới chức thôn đến người nông dân

Terrat

Son La Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng (FPDF) trực thuộc 
sự quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(DARD) và chịu sự giám sát của Sở Tài chính

Cung cấp các hướng dẫn và phê duyệt các đề xuất về lập kế 
hoạch và thực hiện PES

Các ban quản lý PES được thành lập ở các cấp 
huyện, xã và thôn, bào gồm các đại của DARD của 
các sở tài chính, kế hoạch và đầu tư và UBND các 
cấp huyện và xã.

Giám sát và kiểm tra chất lượng rừng, ký kết các hợp đồng 
bảo vệ rừng với các chủ rừng và phân phối các khoản chi trả

Tiếp tục trang trước
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Bảng 5. Tiếp tục

Nghiên cứu 
điển hình

Bên trung gian Nghĩa vụ

Lam Dong Các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp cơ sở Tính toán giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái; xác 
định người mua và người bán; thiết lập các cấu trúc tổ chức 
và thể chế để phân phối các khoản chi trả

Cidanau Diễn đàn đa bên Komunikasi Cidanau (FKDC) Quản lý ngân sách, tạo điều kiện xây dựng hợp đồng với 
các nhóm nông dân, giám sát và kiểm tra các hoạt động 
phục hồi rừng

Nhóm lâm thời FKDC bao gồm đại diện của các cơ 
quan chít phủ ở cấp tỉnh và huyện ở vùng đầu nguồn 
Cidanau và một NGO 

Điều phối chương trình: (i) quản lý chi trả tiền PES từ 
người mua đến người nông dân cho các hoạt động phục 
hồi và bảo vệ rừng; (ii) hỗ trợ để hoạt động trông cây trên 
đất trang trại tư nhân tham gia vào dự an PES; (iii) khuyến 
khích các nhóm người mua tiềm năng khác tham gia vào 
chương trình; và (iv) vận động để lồng ghép chương trình 
PES vào các chính sách quản lý môi trường của cấp tỉnh và 
cấp huyện

Singkarak Đại diện địa phương
RUPES Xây dựng năng lực của cộng đồng địa phương qua phát 

triển các thể chế ở các cấp độ phù hợp.

Bolsa  
Floresta

Bang Amazonas thành lập FAS, một cơ quan phi 
chính phủ tư nhân, với mục tiêu đảm bảo sự độc lập 
với các lợi ích chính trị.

Quản lý chương trình; ổn định và tạo tín nhiệm về thể chế, 
để thu hút các nguồn vốn.

Proambiente Các tổ chức bang và liên bang, ví dụ các bộ và các 
quỹ chuyên trách

Nghiên cứu này được thực hiện bởi CIFOR trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu Rừng, Cây gỗ và Nông lâm 
kết hợp (CRP-FTA). Chương trình hợp tác này có mục tiêu là cải thiện việc quản lý và sử dụng rừng, nông lâm kết hợp 
và nguồn gen cây gỗ tại tất cả các kiểu cảnh quan, từ rừng già đến trang trại. CIFOR chịu trách nhiệm chính về chương 
trình CRP-FTA trên cơ sở đối tác với Bioversity International (Tổ chức Đa dạng Sinh học Thế giới), CATIE, CIRAD, 
Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Nhiệt đới và Trung tâm Nông lâm Thế giới.

cifor.org blog.cifor.org

Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR)
CIFOR thúc đẩy sự phồn vinh của nhân loại, cải thiện bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua tiến hành các 
nghiên cứu để hỗ trợ định hình chính sách và thực tiễn tác động tới rừng ở các nước đang phát triển. CIFOR là thành viên của 
liên hiệp CGIAR. Trụ sở chính của CIFOR đặt tại Bogor, Indonesia và các văn phòng của CIFOR có mặt tại Châu Á, Châu 
Phi và châu Mỹ Latin.

Bản tin tóm tắt này là một phần trong loạt các nghiên cứu rà soát các tư liệu và các thực hành hiện có để rút ra các bài học liên quan đến việc thiết kế các 
cơ chế chia sẻ lợi ích REDD+. Các nghiên cứu này nhằm mục đích tạo đà cho các tranh luận về cân bằng giữa tính hiệu quả và hiệu suất trong khi vẫn đảm 
bảo tính công bằng trong các tiến trình chính sách đang diễn ra để phát triển REDD+ thành một cơ chế dựa trên hiệu năng thực hiện.

Fund


