Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và
các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam
Bối cảnh
Việt Nam là một trong những điểm nóng đa dạng sinh học
quan trọng bậc nhất trên thế giới. Đa dạng sinh học và các
dịch vụ hệ sinh thái rừng giữ một vai trò quan trọng trong
FASDF
sinh kế của người dân nông thôn tại Việt Nam, cụ thể là
khoảng 25 triệu người sống gần rừng. Bên cạnh đó, đa dạng
sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng là nền tảng của
các ngành nông, lâm, và ngư nghiệp, và là cơ sở để phát
triển kinh tế quốc gia. Những dịch vụ này cũng đóng vai trò
quan trọng trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
Mặc dù tỷ lệ che phủ rừng tại Việt Nam có tăng, tính toàn
vẹn và chất lượng rừng suy giảm trong những thập kỷ qua,
đồng thời, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng
đang ngày càng bị đe dọa.
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Thời hạn thực hiện

Việt Nam đã cam kết tham gia nhiều sáng kiến quốc tế về
rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có Công ước Đa
dạng sinh học. Kể từ khi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng và
Luật Lâm nghiệp ra đời lần lượt vào những năm 2004 và
2019, Việt Nam đã đẩy mạnh quá trình cải cách ngành lâm
nghiệp với mục tiêu cân bằng các trụ cột kinh tế, môi trường
và xã hội trong phát triển ngành. Luật Đa dạng Sinh học,
được ban hành năm 2008 cũng củng cố thêm những nỗ lực
quốc gia đưa bảo tồn đa dạng sinh học trở thành một ưu
tiên của tất cả các ngành.

Mục tiêu dự án
Các cơ quan nhà nước quản lý các khu rừng đặc dụng và
phòng hộ từ cấp trung ương đến địa phương thực hiện các
cơ chế mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương từ bảo tồn
đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững.

Cách tiếp cận của dự án
Dự án tập trung vào ba lĩnh vực hoạt động:
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Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
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Khung pháp luật và chính sách. Dự án tư vấn cho
các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương và địa
phương trong các quá trình xây dựng và cải thiện khung
pháp luật, những hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn đa dạng
sinh học và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái
rừng. Trọng tâm tư vấn là bảo đảm sự tham gia của
người dân địa phương và tạo điều kiện để họ được
hưởng lợi từ tài nguyên rừng cũng như lợi ích mà rừng
mang lại. Tư vấn bao gồm gia tăng cơ sở tài chính cho
các chủ rừng thông qua việc xây dựng những văn bản
hướng dẫn tài chính cho rừng đặc dụng và phòng hộ và
thí điểm các mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng
mới.

2. Quản lý bền vững rừng đặc dụng và phòng hộ. Dự án
tăng cường năng lực quản lý các khu rừng đặc dụng và
phòng hộ trong hoạt động quản lý thông tin dữ liệu. Đây sẽ
là cơ sở xây dựng những chiến lược tài chính bền vững và
phương án quản lý rừng bền vững. Trong đó, một hoạt động
quan trọng là thông qua các hoạt động của dự án, tiếp tục
tăng cường sự tham gia của các cộng đồng sống gần rừng.
Nhằm đảm bảo tính bền vững về tài chính cho các khu rừng
đặc dụng và phòng hộ trong dài hạn, dự án cũng hỗ trợ việc
lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào các quy hoạch không
gian cấp tỉnh.
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chủ rừng như trước đây, cách làm này cải thiện tính
minh bạch, hiệu quả và giảm nhẹ rủi ro của việc vận
chuyển tiền mặt qua quãng đường dài. Khoảng 2.000 tài
khoản ngân hàng đã được mở cho từng hộ gia đình
hoặc cộng đồng. Tổng số 29,44 tỷ đồng đã được giải
ngân qua những tài khoản ngân hàng này. Nhờ các kết
quả khả quan thu được từ cơ chế chi trả mới, tháng
10/2018, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành
Hướng dẫn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài
khoản ngân hàng để áp dụng trên toàn quốc.

3. Thực hiện và giám sát thực hiện FLEGT. Thực hiện
Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Tăng cường thực thi lâm
luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA FLEGT) là
một cam kết giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu nhằm
cùng phối hợp giải quyết nạn khai thác và thương mại gỗ
bất hợp pháp. Dự án đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực
hiện các cam kết trong hiệp định VPA FLEGT. Hỗ trợ tập
trung vào hoạt động tăng cường năng lực cho các chủ thể
ngoài nhà nước giúp họ tham gia hiệu quả vào quá trình
thực hiện và giám sát thực hiện Hiệp định.
•

Quản lý hiệu quả các khu rừng đặc dụng, phòng
hộ: Dự án là một trong những bên hỗ trợ năng động
nhất việc thực hiện công cụ giám sát và báo cáo không
gian (SMART) tại Việt Nam. Trong giai đoạn từ 2014 và
2017, dự án đã hỗ trợ 10 trên tổng số 18 vườn quốc gia
và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam thực hiện thí
điểm SMART. Nhằm cải thiện việc tiếp cận và sử dụng
dữ liệu, dự án đã giới thiệu Hệ thống Báo cáo Trực tuyến
dành cho các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Ngoài ra, qua những nỗ lực vận động chính sách, Việt
Nam đã ban hành hai chính sách quan trọng nhằm cải
thiện công tác quản lý khu rừng đặc dụng và phòng hộ
và bảo tồn loài, đó là Đề án Tăng cường năng lực quản
lý hệ thống khu bảo tồn và Kế hoạch Hành động khẩn
cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam.

•

Tiến trình đảm bảo gỗ hợp pháp: Tháng 10/2018,
Liên minh Châu Âu và Việt Nam đã ký VPA FLEGT. Dự
án đã hỗ trợ xây dựng một khung hành động chung thực
hiện VPA FLEGT và tiến hành một số nghiên cứu cần
thiết. Các kết quả nghiên cứu theo các chủ đề như công
nhận các hệ thống chứng chỉ tự nguyện đang được sử
dụng vào quá trình xây dựng khung pháp luật quy định
thực hiện Hiệp định VPA.

Những thành tựu đạt được
•

Cải thiện khung pháp luật: Một điểm cốt lõi của Luật Lâm
nghiệp sửa đổi, ban hành tháng 11/2018 và các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật quy định chủ rừng phải có trách
nhiệm thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó,
Luật Quy hoạch mới được thông qua vào tháng 12/2018
cũng quy định rằng các dịch vụ hệ sinh thái phải được lồng
ghép vào các quá trình quy hoạch. Thông qua quá trình hỗ
trợ của dự án, những nội dung có lợi cho bảo tồn đa dạng
sinh học và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái đã
được quy định trong khung pháp luật của Việt Nam.

•

Gia tăng nguồn tài chính rừng: Chương trình chi trả dịch
vụ môi trường rừng (PFES) đã tổ chức chi trả trên 2.900 tỷ
đồng trong năm 2018 đến hơn 500.000 chủ rừng hoặc các
hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Với sự hỗ trợ của dự án, công
tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản
ngân hàng đã được thí điểm ở ba tỉnh nhằm thay thế cách
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt tới các
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