
Sự sẵn lòng tham gia vào Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng ngập mặn
Góc nhìn từ hãng tàu và các bên liên quan trong ngành vận tải biển

Thông điệp chính
 • Ngành vận tải biển đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy 

nhiên, các hoạt động kinh tế của ngành cũng ảnh hưởng tới môi trường.
 • Nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành vận tải biển, thúc đẩy phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, Chính phủ 

Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách mới trong đó có Đề án Cảng Xanh và Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn.
 • Các doanh nghiệp cảng và vận tải biển hiện nay đánh giá cao vai trò của rừng ngập mặn trong việc giảm phát thải khí nhà 

kính/hấp thụ CO2, NOx, SOx, chất dạng hạt PM, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs, giảm bồi lắng giúp giảm chi phí nạo 
vét luồng lạch, làm sạch nước, giảm tác động của sóng đánh, giảm xói lở bờ biển và do vậy sẵn sàng tham gia vào Cơ chế 
chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài đã chủ động tham 
gia vào các hoạt động trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn. 

 • Mặc dù một số doanh nghiệp trong ngành vận tải biển sẵn lòng chi trả cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, 
4 yếu tố chính quyết định sự cam kết lâu dài và thực thi pháp luật của họ bao gồm: sự minh bạch và tính giải trình trong 
việc thu chi, tính công bằng trong việc áp dụng cơ chế chi trả với tất cả các nhóm sử dụng dịch vụ môi trường rừng ngập 
mặn, việc công khai chi tiết kế hoạch duy trì và phát triển rừng ngập mặn, và các chính sách phải được xây dựng dựa trên 
các phân tích đầy đủ, khoa học và toàn diện về cả chi phí và lợi ích.

 • Có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài và trong nước về mức sẵn lòng chi trả và khả năng áp 
dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn. Cần có nhiều nghiên cứu trong tương lai phân tích sự khác biệt 
này để tìm ra các biện pháp tối ưu. 

Giới thiệu tổng quan

Ngành vận tải biển đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn 
cầu, đảm nhận vận chuyển 90% hàng hóa trên thế giới. Tại nhiều 
quốc gia, đóng góp của ngành vận tải biển là đòn bẩy cho sự 
phát triển kinh tế. Ví dụ, tại Châu Âu, với mỗi 1 triệu EUR mà 
ngành vận tải biển đóng góp vào GDP sẽ giúp tạo ra 1,6 triệu 
EUR cho những ngành khác, và mỗi một việc làm ngành vận 
tải biển tạo ra cũng sẽ giúp bổ sung thêm 2,8 việc làm khác cho 
nền kinh tế (Goodwin 2016). Tại Việt Nam, nhiều chính sách đã 
được thông qua trong đó có Chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ban chấp 
hành Trung ương Đảng 2018) đặt trọng tâm vào việc phát triển 
kinh tế từ biển và ngành vận tải biển song hành với bảo vệ môi 
trường. Mặc dù tỉ trọng đóng góp của kinh tế hàng hải vào GDP cả 

nước còn thấp, chỉ đạt 0,97% vào năm 2017 (Bộ giao thông vận 
tải 2019) và dịch COVID xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới 
vận tải biển, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 
trong 10 tháng năm 2020 vẫn tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019 
(VCCI 2020). Ngoài ra, vận tải biển đóng góp 11% vào toàn bộ 
ngành kinh tế biển (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2021). 

Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, không chỉ 
ghi nhận đóng góp kinh tế quan trọng của ngành vận tải biển mà 
còn định hướng sự phát triển bền vững của ngành này, đặc biệt 
khi các hoạt động kinh tế hàng hải có ảnh hưởng tới môi trường 
nước, không khí, hệ sinh thái tự nhiên và sức khỏe con người. 
Cụ thể hơn, với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 
7220/VPCP-CN ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc 
nghiên cứu, áp dụng mô hình phát triển cảng xanh, thân thiện 
với môi trường và Quyết định số 2027/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề 
án phát triển cảng xanh tại Việt Nam (Bộ giao thông vận tải 2020), 
Chính phủ Việt Nam kì vọng sẽ phát triển kinh tế hàng hải mang 
tính cạnh tranh và bảo vệ môi trường biển bền vững. Cùng lúc 
đó, với sự ra đời của Luật Lâm Nghiệp 2017 (Chính phủ Việt Nam 
2017), Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về Chi trả dịch vụ 
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môi trường rừng (PFES) (Chính phủ Việt Nam 2010), các cơ quan 
nhà nước và các học giả trong và ngoài nước đang tìm hiểu khả 
năng xây dựng chính sách nâng cao vai trò của ngành vận tải biển 
trong việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong 
thực tế, diện tích và chất lượng rừng ngập mặn tại Việt Nam bị suy 
giảm mạnh từ năm 1990 trở lại đây, trong đó nguyên nhân chính là 
do các hoạt động phát triển kinh tế của nhiều ngành, trong đó có 
vận tải biển (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2017, Phạm 
và cộng sự 2020). Trước những cam kết môi trường mạnh mẽ mà 
ngành vận tải biển thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã 
công bố trên diễn đàn trong và ngoài nước, PFES có thể là một giải 
pháp hỗ trợ ngành kinh tế này thực hiện các mục tiêu môi trường 
bền vững của mình. 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về PFES đối với rừng ngập 
mặn và ngành vận tải biển (Phạm và cộng sự 2020), tuy nhiên 
chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu về mức sẵn lòng chi trả của 
ngành vận tải biển đối với vấn đề này. Dựa trên rà soát tài liệu thứ 
cấp, kết quả thảo luận nhóm với 15 đại diện tới từ 12 đơn vị bao 
gồm Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại 
TP.HCM, doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu trong và ngoài nước, 
và một số doanh nghiệp liên quan vận tải biển khác, báo cáo này 
trình bày quan điểm và góc nhìn của hãng tàu và các bên liên 
quan trong ngành vận tải biển về mức sẵn lòng chi trả cho dịch 
vụ môi trường rừng ngập mặn. Nghiên cứu này cũng hướng tới 
cung cấp bức tranh tổng quan và thông tin đầu vào cho các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà tài trợ và các nhà thiết kế dự án 
trong tương lai. 

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn: Mối 
quan tâm lớn của ngành vận tải biển 

Kết quả rà soát tài liệu thứ cấp và thảo luận nhóm cho thấy các 
cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp trong ngành vận tải 
biển đều nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường không thể tách rời 
trong hoạt động hàng hải. Các doanh nghiệp nước ngoài cho 
biết việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, bao gồm 
rừng ngập mặn là điều mà các công ty trong ngành vận tải biển 
đều mong muốn thực hiện. 

Nhìn chung, đại diện của các hãng tàu và doanh nghiệp trong 
ngành vận tải biển đều ghi nhận vai trò của rừng ngập mặn 
trong việc thanh lọc không khí ô nhiễm, là lá phổi xanh của 
Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhìn nhận những tác động 
tiêu cực mà ngành vận tải biển có thể gây ra đối với rừng ngập 
mặn; từ đó ủng hộ việc chung tay với xã hội trong công tác 
bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, mối quan tâm 
và kiến thức về vai trò của rừng ngập mặn giữa các bên không 
đồng đều. Trong khi một số công ty (chủ yếu là các công ty 
nước ngoài) tích cực tham gia các hội nghị và sự kiện trong và 
ngoài nước có liên quan đến rừng ngập mặn từ đó có cam kết 
cụ thể trong việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, một số 
công ty nội địa hoặc công ty cung ứng dịch vụ logistic khác còn 
khá xa lạ với tiềm năng và vai trò của rừng ngập mặn trong việc 
giải quyết các vấn đề môi trường mà ngành vận tải biển gây ra. 
Qua thảo luận nhóm với 12 đơn vị nhà nước và doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, các dịch vụ môi trường 
rừng ngập mặn có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp bao gồm: giảm xói lở bờ biển, giảm tác động 
của sóng đánh, giảm phát thải/hấp thụ carbon, giảm bồi lắng 

giúp giảm chi phí nạo vét luồng lạch và làm sạch nước. Trong 
thực tế, nhiều doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài đã chủ 
động trong việc xây dựng quỹ và tham gia các hoạt động trồng 
mới rừng ngập mặn trên cả nước như một hoạt động bảo vệ 
môi trường then chốt.

Doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cho bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn nhưng 
minh bạch hóa là điều kiện cần 

Nhiều đại diện doanh nghiệp tham gia thảo luận khẳng định 
rằng người sử dụng dịch vụ môi trường rừng ngập mặn không 
chỉ quan tâm tới mức thu là bao nhiêu, mà quan trọng hơn là cơ 
chế minh bạch tài chính, nguồn thu sẽ được sử dụng thế nào, 
có hiệu quả không, ai là bên quản lí và tiền có thực sự tới được 
người bảo vệ và trồng mới rừng ngập mặn. Các doanh nghiệp 
vận tải biển tham gia trong thảo luận cũng cho biết, họ cam 
kết tuân thủ các quy định của địa phương và nhà nước nhưng 
các quy định này phải thể hiện tính thu chi rõ ràng. Chỉ khi các 
doanh nghiệp có niềm tin vào việc nguồn thu được sử dụng 
đúng, đủ và có hiệu quả với các bằng chứng khoa học rõ ràng, 
họ mới vững tin và cam kết mạnh mẽ trong việc đóng góp vào 
hoạt động bảo vệ dịch vụ môi trường rừng ngập mặn. 

Doanh nghiệp sẵn lòng chi trả cho bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn, nhưng 
mức chi trả phải dựa trên tính toán đầy 
đủ về chi phí và lợi ích

Tuy các doanh nghiệp đều bày tỏ cam kết chi trả để bảo vệ 
dịch vụ môi trường rừng ngập mặn, những người sử dụng dịch 
vụ môi trường rừng ngập mặn tiềm năng này yêu cầu cần có 
những báo cáo khoa học phân tích đầy đủ về các chi phí và lợi 
ích có liên quan.
 
Về lợi ích: Đại diện của một số công ty nước ngoài cho rằng các 
thông tin về lợi ích có thể thu được từ chi phí họ bỏ ra cần được 
làm rõ trước khi quá trình chi trả được thực hiện. Cụ thể hơn, nếu 
các doanh nghiệp này chi trả với từng mức thu quy định thì lợi 
ích môi trường có được sẽ là gì. 

Về chi phí: Để thuận tiện cho việc xác định mức sẵn lòng chi trả 
thế nào là hợp lí, một số doanh nghiệp vận tải biển nhấn mạnh 
việc xây dựng dự toán chi phí cần thiết để bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn. Nói một cách khác, thay vì cách tiếp cận truyền 
thống khi áp dụng quy định bắt buộc các bên liên quan phải chi 
trả cho việc bảo vệ rừng ngập mặn, các nhà hoạch định chính 
sách nên cân nhắc đi từ nhu cầu thực tế về chi phí cần thiết để 
thực hiện hiệu quả hoạt động này. Theo các doanh nghiệp tham 
gia thảo luận nhóm, các tính toán về chi phí thực tế sẽ giúp các 
bên sử dụng môi trường rừng xác định rõ ràng hơn về mức chi 
trả hợp lí, đồng thời đảm bảo việc thu có ý nghĩa bởi nếu mức 
thu quá ít thì khó có thể đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động 
bảo tồn rừng ngập mặn đề ra. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham 
gia thảo luận nhóm cũng nhấn mạnh việc xem xét lại hệ thống 
phí, lệ phí hiện hành, các chi phí mà doanh nghiệp đang phải bỏ 
ra, tác động của đại dịch COVID tới ngành vận tải biển để đảm 
bảo tính hợp lí và không gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành trong 
việc phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp nội địa tham gia thảo 
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luận cũng cho rằng khi tính toán đến mức chi trả, cần xem xét 
việc TPHCM tăng chi phí cho những công ty khai thác cảng biển 
và các chi phí mà doanh nghiệp nội địa phải bỏ ra đang cao hơn 
so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, một số 
doanh nghiệp đề cập tới việc bảo vệ rừng ngập mặn không phải 
là giải pháp duy nhất mà ngành vận tải biển hướng tới bảo vệ môi 
trường. Trong thực tế, để đảm bảo các tiêu chuẩn của Hiệp hội 
Hàng hải Quốc tế (IMO) việc đóng tàu mới với công nghệ bảo vệ 
môi trường tốt hơn và quá trình chuyển đổi sang dầu nhiên liệu 
có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc các nhiên liệu thay thế khác 
đang dẫn tới việc tăng chi phí vận hành của rất nhiều hãng tàu. 
Do vậy việc thu thêm phần tài chính để bảo vệ rừng ngập mặn sẽ 
có nguy cơ đẩy cao chi phí cho khách hàng và người dùng.

Ngoài ra, theo đại diện của các cơ quan nhà nước tham gia thảo 
luận, việc quyết định mức thu phải tuân thủ các quy định luật 
pháp do Bộ Tài chính đưa ra. Hơn nữa, mặc dù các cơ quan nhà 
nước tham gia thảo luận lo ngại về việc bổ sung mức thu để bảo 
vệ và phát triển rừng ngập mặn có thể làm giảm sức cạnh tranh 
của một số cảng do các tàu thuyền sẽ chọn các cảng khác có chi 
phí thấp hơn, đại diện của một cảng cho rằng thực hiện cam kết 
môi trường là ưu tiên của các tập đoàn quốc tế và việc bổ sung 
chi phí để bảo vệ rừng ngập mặn sẽ khó có thể dẫn đến việc các 
doanh nghiệp này chọn một cảng khác thay thế. Đại diện quản lý 
của một cảng cho biết mức đóng góp 100-500USD/chuyến vận 
tải đối với hãng tàu nước ngoài để bảo vệ rừng ngập mặn là hoàn 
toàn khả thi và không gây khó khăn gì cho hoạt động kinh doanh 
của hãng tàu. Tuy nhiên, người đại diện này cũng cho biết thêm 
đối với hãng tàu trong nước thì mức phí cần phải cân nhắc. 

Cơ chế thu chi tiềm năng – Doanh nghiệp 
sẵn sàng tham gia vào PFES để bảo vệ và 
phát triển rừng ngập mặn nhưng cần có 
sự công bằng giữa các bên có liên quan

Các doanh nghiệp tham gia thảo luận nhóm đều khẳng định sự 
cần thiết có một Quỹ ủy thác để bảo vệ và phát triển rừng ngập 
mặn và cho biết nếu nhà nước thiết lập Quỹ thì họ sẵn lòng chi 
trả vào Quỹ này. Phần lớn các doanh nghiệp tham gia thảo luận 
nhóm chuyên sâu cũng cho rằng, Cảng vụ Hàng hải Thành phố 
Hồ Chí Minh nên là cơ quan thu khoản chi trả dịch vụ môi trường 
rừng này trước khi chuyển về Quỹ ủy thác bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn.

Khi Cảng vụ thu từ các hãng tàu, phần lớn các doanh nghiệp tham 
gia thảo luận đều chia sẻ quan điểm giống nhau rằng:

Đơn vị tính: Khối lượng hàng thông qua, tổng trọng tải của 
tàu,mức độ cũ mới và những cải tiến về công nghệ của tàu. 
Theo một số doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài và nội địa 
tham gia thảo luận, việc thu phí qua Cảng vụ thông qua lượng 
hàng hóa thông qua và tổng tải trọng của tàu sẽ không tạo ra khó 
khăn nào cho doanh nghiệp và Cảng vụ bởi các doanh nghiệp 
đều có trách nhiệm báo cáo với Cảng vụ về vấn đề này. Tuy nhiên, 
theo đại diện của một số doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính 
sách cũng cần xem xét đến độ tuổi của tàu và những chi phí mà 
các hãng đã đầu tư vào công nghệ mới được áp dụng trên tàu 
giúp giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường.Phân loại mức thu dựa 
trên các mặt hàng vận chuyển.

Phân loại mức thu dựa trên các mặt hàng vận chuyển. Theo các 
doanh nghiệp vận tải biển, các mặt hàng vận chuyển khác nhau sẽ 
có ảnh hưởng tới môi trường khác nhau. Do vậy, các doanh nghiệp 
vận tải hàng hóa gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn sẽ phải đóng 
mức thu cao hơn. Ví dụ tàu chở hàng rời như than sẽ gây ô nhiễm 
nhiều hơn do vậy phải đóng góp nhiều hơn so với tàu container. 
Cùng lúc đó, nếu các doanh nghiệp đầu tư vào bảo vệ môi trường 
một cách tích cực hơn, cần có cơ chế khuyến khích và giảm mức 
đóng phí để khuyến khích các doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư vào 
các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ai sẽ phải đóng góp và chi trả? Một số cơ quan nhà nước có liên 
quan cho rằng để dễ dàng thu, cơ chế PFES chỉ nên áp dụng với các 
tàu nội địa vì Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục 
Hàng hải Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có số liệu và 
hệ thống quản lí các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, theo cả doanh 
nghiệp vận tải biển quốc tế và nội địa, điều này sẽ tạo ra sự không 
công bằng bởi tất cả các bên liên quan đều phải có trách nhiệm bảo 
vệ môi trường. Ngoài ra, theo thống kê thì tại Việt Nam, lượng tàu 
nội địa ra vào là 5% trong khi đó 95% là tàu nước ngoài. Việc chỉ thu 
tàu nội địa cũng sẽ không đảm bảo các chi phí cho các hoạt động 
trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn. Nhiều doanh nghiệp vận tải 
biển quốc tế cũng khẳng định các hãng tàu nước ngoài sẵn sàng 
đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường này nên Việt Nam có thể 
tiến hành thu cả tàu nội địa và nước ngoài.

Chi trả cho ai? Các doanh nghiệp tham gia thảo luận nhóm chuyên 
sâu đều cho rằng đơn vị nào quản lí rừng ngập mặn thì bên đó cần 
nhận được tiền chi trả để thực hiện việc trồng, duy trì, bảo tồn, phát 
triển rừng ngập mặn. Một doanh nghiệp vận tải biển quốc tế cho rằng 
các đơn vị này có thể bao gồm Ban Quản lý rừng ngập mặn, đơn vị 
Thanh niên xung phong trực thuộc Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc các Ban Quản lý rừng do cộng đồng thành lập. 

Vận dụng các bài học kinh nghiệm quốc tế. Cơ chế chi trả dịch 
vụ môi trường rừng ngập mặn còn là vấn đề mới với cả cơ quan 
nhà nước và các doanh nghiệp vận tải biển. Nhiều bên tham gia 
thảo luận nhóm cho rằng cần có nhiều nghiên cứu tổng hợp kinh 
nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này để cung cấp các bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam áp dụng. 

Tổ chức hội thảo tham vấn cấp vùng. Các bên tham gia thảo 
luận cũng cho rằng để việc thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 
ngập mặn áp dụng cho khu vực cảng Thành phố Hồ Chí Minh khả 
thi, cần có các buổi hội thảo tham vấn cấp vùng với đại diện các 
bên liên quan trong ngành vận tải biển của các tỉnh lân cận như Bà 
Rịa – Vũng Tàu, và Đồng Nai. Hoạt động này sẽ cung cấp thông tin 
hữu ích cho cơ quan hoạch định chính sách về mức chi trả phù hợp 
đồng thời tránh chồng chéo trong quy định thu chi, gây khó khăn 
cho các doanh nghiệp vận tải biển.

Doanh nghiệp quan tâm đến kế hoạch chi 
tiết để thực hiện việc duy trì và phát triển 
rừng ngập mặn

Một số doanh nghiệp tham gia thảo luận cho rằng dù họ nhận thức rõ 
vai trò của rừng ngập mặn đối với hoạt động kinh doanh của ngành 
và sẵn sàng đóng góp để bảo tồn rừng, để việc thu phí chi trả dịch vụ 
môi trường rừng ngập mặn khả thi thì việc cung cấp thông tin chi tiết 
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và rõ ràng về kế hoạch duy trì, trồng mới rừng ngập mặn và phân 
bổ kinh phí theo lộ trình cho các bên liên quan là rất cần thiết. Cụ 
thể hơn, để tiến hành một dự án trồng mới hay bảo tồn rừng ngập 
mặn tại một địa điểm cụ thể, cần tối thiểu bao nhiêu diện tích và 
thời gian, các chi phí cần thiết để thực hiện các hoạt động này, hiệu 
quả cần phải được tính toán đầy đủ và minh bạch. Ngoài ra, lộ trình 
thực hiện các hoạt động cụ thể với phân bổ kinh phí chi tiết cho 
từng năm để hướng tới mục tiêu dài hạn cũng là các vấn đề mà 
những người chi trả tiềm năng quan tâm.

Kết luận

Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đã được thực hiện 
ở Việt Nam từ năm 2008 nhưng cho tới nay vẫn chưa thực sự khai 
thác được tiềm năng và vai trò quan trọng của rừng ngập mặn. 
Trong khi các thảo luận trước đây chỉ tập trung vào vai trò của 
rừng ngập mặn trong việc tạo ra nguồn cung bãi đẻ cho sản xuất 
thủy hải sản, báo cáo của chúng tôi chỉ ra rằng người sử dụng 
dịch vụ môi trường rừng ngập mặn lớn và tiềm năng là các doanh 
nghiệp trong ngành vận tải biển. 

Kết quả thảo luận nhóm và rà soát tài liệu thứ cấp cũng cho thấy 
bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của 
ngành vận tải biển bởi hệ thống luật pháp quy định trong và ngoài 
nước đều hướng tới việc giảm tác động tiêu cực của ngành đối với 
môi trường. Việc các doanh nghiệp ghi nhận và thống nhất về vai 
trò quan trọng của rừng ngập mặn đối với hoạt động kinh doanh 
của công ty mình và sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn và phát triển 
dịch vụ môi trường rừng cho thấy tiềm năng lớn đối với Việt Nam 
để hiện thực hóa cơ chế tài chính này. Tuy nhiên, để có thể triển 
khai PFES áp dụng đối với ngành vận tải biển, cần có nhiều nghiên 
cứu khảo sát về quan điểm của các bên liên quan bao gồm doanh 
nghiệp vận tải biển trong và ngoài nước, chính quyền trung ương 
và địa phương về cơ chế chính sách phù hợp, đánh giá khoa học và 
thực tiễn về chi phí, các lợi ích kinh tế và môi trường cho các bên 
liên quan. Ngoài ra, đảm bảo tài chính minh bạch và hệ thống theo 
dõi, giám sát và đánh giá việc duy trì và phát triển rừng ngập mặn 
theo cam kết là điều kiện quan trọng cho sự thành công của cơ chế 
chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với ngành vận tải biển.

Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Na 
Uy (NORAD), Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình 
Nghiên cứu CGIAR về Rừng, Cây xanh và Nông Lâm kết hợp (CRP-
FTA). Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Nhật Quang đã hỗ trợ 
nhóm nghiên cứu trong quá trình thu thập số liệu. Chúng tôi 
cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Cảng vụ Hàng hải Thành Phố 
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