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Bối cảnh PFES tại Sơn La

Đơn vị Số tiền Lãi phát sinh Tổng cộng Đơn vị Số tiền 
Đơn 

vị
Số tiền 

Đơn 

vị
Số tiền Đơn vị Số tiền 

Đơn 

vị
Số tiền Đơn vị Số tiền 

1.158.150.831 8.941.182 1.167.092.013 962.698.981 5.843.308 968.542.289 185.730.933 3.877.609 189.608.542

1 2009-2010 3 113.145.858 2.082.658 115.228.516 2 112.807.000 2 112.807.000 1 338.858 1 338.858

2 2011-2012 23 109.154.604 1.508.153 110.662.757 7 108.500.000 7 108.500.000 99,40     15 200.000 1 454.604 16 654.604 0,60        

3 2013 24 96.889.030 1.320.372 98.209.402 3 96.000.000 3 96.000.000 99,08     20 522.443 1 366.587 21 889.030 0,92        

4 2014 29 99.739.481 967.592 100.707.073 5 90.799.329 1 800.671 6 91.600.000 91,84     22 7.659.527 1 479.954 23 8.139.481 8,16        

5 2015 34 131.901.440 847.549 132.748.989 6 88.839.696 1 1.160.304 7 90.000.000 68,23     26 41.499.414 1 402.026 27 41.901.440 31,77       

6 2016 38 116.551.151 759.364 117.310.515 7 89.426.551 1 1.073.449 8 90.500.000 77,65     29 25.647.043 1 404.108 30 26.051.151 22,35       

7 2017 44 144.414.915 963.890 145.378.805 7 108.898.149 1 1.301.851 8 110.200.000 76,31     35 33.711.751 1 503.164 36 34.214.915 23,69       

8 2018 54 263.025.085 491.604 263.516.689 10 215.496.203 1 1.507.033 11 217.003.236 82,50     42 45.503.604 1 518.245 43 46.021.849 17,50       

9 2019 55 83.329.267 83.329.267 9 51.932.053 9 51.932.053 62,32     43 30.987.151 1 410.063 45 31.397.214 38,00       

TỔNG CỘNG

Thủy điện Nước Tổng

 Tỷ lệ 

Thủy điện Nước Tổng

Tỷ lệ

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU TIỀN DVMTR GIAI ĐOẠN 2009-2019

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT Năm 

Tổng cộng 

Thu ủy thác từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam Thu tiền DVMTR từ các đơn vị nội tỉnh



Bối cảnh PFES tại Sơn La

• Thực hiện từ năm 2008, phối hợp cùng nhiều tổ chức quốc tế (CIFOR,

VFD, Oxfam) đầu tư, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật trong việc nghiên cứu,

thúc đẩy và hoàn thiện chính sách DVMTR liên quan tới:

o Xây dựng thử nghiệm hệ thống giám sát, đánh giá chi trả DVMTR với 32 chỉ

số. Tập trung vào 4 yếu tố: môi trường, kinh tế, xã hội, chính sách/thể chế

o Ứng dụng công nghệ trong theo dõi, giám sát rừng cung ứng DVMTR; chi trả

tiền DVMTR cho chủ rừng thông qua giao dịch điện tử không dùng tiền mặt;

Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng; tổ chức các hội

thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và các hoạt động truyền thông

o Cơ chế giám sát và đánh giá



Tác động môi trường

-Số lượng các vụ vi phạm

lâm luật giảm đáng kể số vụ và

mức độ thiệt hại. Năm 2018

giảm 976 vụ so với năm 2009

(Năm 2009 là 1.434 vụ, giảm
còn 467 vụ năm 2019)

- Nâng cao độ che phủ rừng

toàn tỉnh từ 40% năm 2005 lên

44,5% năm 2019.

- Các bản đã thành lập được

gần 1.000 tổ đội quản lý bảo vệ

rừng)



Tác động môi trường – Độ che phủ rừng bị mất

trước và sau khi có PFES
Độ che phủ rừng bị

mất hàng năm
(ha/năm)

Tổng diện tích độ che
phủ rừng bị mất (ha)

Độ che phủ rừng bị
mất hàng năm

(ha/năm)

Tổng diện tích độ che
phủ rừng bị mất (ha)

Trước khi có PFES 
(2001-2008)

Trước khi có PFES 
(2001-2008)

Sau khi có PFES (2009-
2016)

Sau khi có PFES (2009-
2016)

5,629.7 45,037.8 6,934.3 55,474.5

Source: Hansen et al. 2016



Chất lượng rừng



TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

• 10% chỉ nhận được PFES có 1 năm
sau đó không còn được nhận

được nữa do diện tích hoặc chất
lượng rừng không được đảm bảo

• 13% nhận được PFES do diện tích
rừng tăng hàng năm

• 27% có diện tích rừng được nhận
PFES giảm dần theo thời gian

• 45% hộ có diện tích rừng tăng giảm
không đồng đều qua các năm

• 63% - 83% hộ có diện tích rừng
giảm nhưng vẫn nhận được tiền
PFES tăng



Tác động kinh tế

• Từ năm 2009 – 2029 huy động
được 1.167 tỷ đồng để chi trả
cho gần 43.000 chủ rừng

• Tạo nguồn tài chính ổn định bên
vững hằng từ 200 -250 tỷ đồng
/năm)

• Tạo việc làm, sinh kế cho trên
30.000 hộ gia đình và góp phần
xây dựng nông thôn mới với
7.345 công trình với tổng số tiền
đầu tư hỗ trợ là 173,99 tỷ đồng

• Tiền từ PFES có thể gấp từ 4-20
lần so với ngân sách nhà nước
dành cho ngành lâm nghiệp



Đóng góp của PFES và thu nhập hộ gia đình

Ở những thôn có PFES:

• 3-45% có thu nhập hàng năm từ PFES

• PFES đóng góp 1%  trong tổng thu của hộ giàu và hộ kinh, nhưng lại
đóng góp tới 13% vào tổng thu nhập của người nghèo dân tộc thiểu số

Không PFES PFES

Thu nhập cao hơn từ khi có PFES (% hộ

phỏng vấn)
10,0 16,667

Thu nhập thấp hơn kể từ khi có PFES (% hộ

phỏng vấn)
3,333 1,667

Thu nhập cao nhất (triệu/năm) 8 10

Thu nhập trung bình từ lâm nghiệp, bao gồm

cả PFES (triệu/năm)
1,25 0,54

Thu nhập trung bình từ PFES
0,95



Tác động xã hội

Không có PFES 

(%)
Có PFES (%)

Người dân có hiểu biết và ý thức tốt hơn về bảo vệ và

phát triển rừng
46,667 60,833

Số người cho rằng cuộc sống đã cải thiện hơn từ 2009 26,667 35, 833

Dân tộc khác Kinh

Người dân có hiểu biết và ý thức tốt hơn 40,42 13,33

Rừng tốt hơn 48,33 12,50

Rừng xấu đi 0,83 0.00

Thu nhập tốt hơn 10,83 2,50

Thu nhập kém đi 1,67 0,83

Cải thiện đời sống tốt hơn 25,00 6,25

Không có tác động nào rõ rệt về PFES và giới, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về tác động đối
với người dân tộc



Tác động xã hội

Tổng hợp các công trình phúc lợi được đầu tư, hỗ trợ từ PFES gia đoạn 2009 -2019 
(Đơn vị: nghìn đồng)

Số lượng Tiền (VND)

Làm đường giao thông liên bản 1050 51,224,661

Sửa chữa nhà văn hóa 641 12,927,480

Sửa lớp học 468 5,385,279

Sửa kênh mương thủy lợi 145 4,067,451

Xây sân bóng 97 2,987,379

Làm cầu 93 662,413

Làm đường điện thắp sáng, làm nhà canh 
rừng, công trình nước sạch nông thôn, 
mua sắm thiết bị tuyên truyền, san mặt 
đất, sản xuất giống cây 5354 105,494,745

Tổng 7848 182,749,408



Đề xuất thực hiện PFES trong các năm tới

Tập trung nguồn lực và nhân lực

vào các vấn đề người dân còn

nhiều thắc mắc, hoàn thiện cơ

chế truyền thông, tăng cường hệ

thống phản hồi và trao đổi, nâng

cao năng lực cán bộ

Thay vì dàn trải nguồn lực và

nhân lực đi giám sát và đánh

giá trên tất cả các địa bàn, nên

chỉ tập trung vào các địa bàn

có nhiều khiếu nại, có sự sụt

giảm rõ rệt về diện tích, chất

lượng rừng



Đề xuất thực hiện PFES trong các năm tới

- Tập trung hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống giám sát

và đánh giá để phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành,

kiểm tra và báo cáo có hiệu lực, hiệu quả

- Đẩy mạnh việc chi trả DVMTR không dùng tiền mặt thông

qua các giao dịch thanh toán điện tử và giao dịch khác đảm bảo

công khai minh bạch và hiệu quả.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn

thám trong việc xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR

được chi trả tiền.

- Tăng cường huy động các nguồn thu và Bổ sung các nguồn thu

mới để tăng nguồn thu cho tỉnh, gắn với tăng cường quản lý, sử

dụng hiệu quả các nguồn thu đúng các quy định của pháp luật.
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