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Bản tóm tắt khuyến nghị chính sách này tóm tắt những kết quả của nghiên cứu về tình hình tài 
chính của khu bảo tồn do dự án Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và 
các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng  
12 năm 2020. Mục đích của tài liệu này là nhằm rà soát và thông tin về việc thực hiện các biện 
pháp chính sách nhằm thúc đẩy sự tự chủ và tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập. Các biện pháp này đòi hỏi các khu bảo tồn phải tự chủ hơn nữa về tài chính, bao gồm giảm 
mức độ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả phần lớn các chi phí từ nguồn  
thu của chính mình.
Bản tóm tắt khuyến nghị chính sách này tóm tắt hiện trạng và xu hướng tài trợ cho khu bảo tồn, 
xác định các hạn chế tài chính chủ yếu đối với việc quản lý hiệu quả, mô tả khái niệm ‘tự chủ tài 
chính’ là gì và nó đang được thực hiện như thế nào, nêu bật những thách thức và rủi ro có thể  
có trong việc áp dụng các nguyên tắc này cho các khu bảo tồn, và đưa ra các khuyến nghị cụ thể 
nhằm nâng cao khả năng tự chủ và tính bền vững về tài chính trong toàn bộ mạng lưới khu bảo 
tồn.
Nhóm mục tiêu mà bản tóm tắt khuyến nghị chính sách (theo thứ tự ưu tiên) hướng tới là: các 
nhà hoạch định chính sách và ra quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ 
NN&PTNT) và Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), các Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) và Ủy ban Nhân dân tỉnh (UBND); Ban Quản lý 
Khu bảo tồn (BQL KBT); và các đối tác phát triển khác tại Việt Nam. Mục tiêu dự kiến là nhằm 
thông tin cho các nhà hoạch định chính sách về những hạn chế liên quan tới vấn đề tài chính 
của Khu Bảo tồn và đề xuất các khuyến nghị cụ thể về cách giải quyết những vấn đề này. Cụ thể, 
mục đích là để các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia hiểu rõ hơn về tình hình tài chính 
của Khu bảo tồn ở mức độ tổng quát và nắm được những lỗ hổng/hạn chế và các khuyến nghị 
cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề này, để các KBT và các bên liên quan cấp tỉnh đưa ra 
những lập luận dựa trên bằng chứng để vận động cho các hành động nhất định ở cấp quốc gia 
(ví dụ, đảm bảo đủ ngân sách nhà nước cho các KBT, tự chủ tài chính chỉ nên là phần bổ sung) và 
để các đối tác phát triển có được thông tin cho phép họ tiếp nhận các thông điệp giống nhau và 
vận động theo cùng một hướng để đạt được tác động cao hơn.
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Trên thực tế, chi tiêu trung bình hàng năm tại các KBT đã tăng 
hơn gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2019, từ 30,39 
triêu đồng/km2 năm 2000 lên 65,02 triệu đồng năm 2019 (giá 
quy đổi theo năm 2020). Các mức chi tiêu cao bất thường, hơn 
75 triệu đồng/km2 được ghi nhận vào các năm 2007, 2009 và 
2010. Điều này phần lớn là do có những khoản đầu tư lớn từ 
các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án tài trợ quốc 
tế trong những năm đó. Các nguồn thu tự tạo cũng tăng lên 
đều đặn – từ mức trung bình 0,83 triệu đồng/km2/năm trong 
giai đoạn 2000-05, lên 2,65 triệu đồng trong giai đoạn 2005-
10, và 9,19 triệu đồng từ năm 2014. Đặc biệt, 5 năm qua cho 
thấy một xu hướng tăng ấn tượng – từ mức trung bình 5 triệu 
đồng/km2/năm vào năm 2015, lên 10,5 triệu đồng vào năm 
2018, 13,4 triệu đồng vào năm 2018 và 18,7 triệu đồng vào 
năm 2019. 

Nhìn chung, không chỉ các khoản doanh thu tăng lên mà 
ngày càng có nhiều KBT có khả năng đa dạng hóa nguồn 
tài trợ ngoài ngân sách nhà nước và các dự án tài trợ quốc 
tế. Tỷ lệ các vườn quốc gia (đặc biệt) và khu bảo tồn thiên 
nhiên (ở mức độ thấp hơn) có thu nhập đã đều đặn tăng lên 
trong 5 năm qua. Một loạt các cơ chế tài chính mới đã được 
phát triển và thí điểm trên toàn quốc trong hai thập kỷ qua, 
như chi trả dịch vụ hệ sinh thái, phí du lịch, bù đắp carbon và 
bồi hoàn đa dạng sinh học, và các khoản đóng góp từ khu vực 
tư nhân. Có hai nguồn thu nhập tự tạo chính: chi trả dịch vụ 
môi trường rừng (CTDVMTR) và doanh thu du lịch. Theo số 
liệu được cung cấp cho nghiên cứu hiện tại, năm 2019 một 
nửa số KBT đã nhận được kinh phí CTDVMTR và một tỷ lệ 
tương tự các KBT có được thu nhập từ du lịch, so với khoảng 
30% trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017. 

Cũng đã có những thay đổi trong cách thức mà các ban quản 
lý KBT được phép quản lý và điều hành kinh phí. Luật pháp 
hiện nay cho phép giữ lại nhiều nguồn thu tự tạo và tái 
đầu tư vào công tác bảo tồn ở cấp KBT. Điều này trái ngược 
với hệ thống trước đây, theo đó yêu cầu hầu hết các khoản thu 
phải được nộp vào kho bạc trung ương, và được đưa vào ngân 
sách chung. Đối với các loại thu nhập và các loại KBT khác 
nhau thì các quy định cũng khác nhau. Ví dụ, 90% phí vào cửa 
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 NGUỒN VỐN CỦA KHU BẢO TỒN ĐÃ TĂNG 
ĐỀU ĐẶN THEO THỜI GIAN 

Mặc dù ngân sách công từ lâu đã trở thành nguồn tài trợ 
chính cho công tác bảo tồn ở Việt Nam nhưng các khu bảo 
tồn (KBT) vẫn được phép huy động các nguồn tài chính từ 
nhiều nguồn khác nhau. Theo quy định của Luật Lâm nghiệp 
2017 và Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT về Quản lý rừng bền 
vững, các KBT có thể được tài trợ từ các khoản đầu tư, đóng 
góp, quyên góp, tín dụng và các hình thức tài trợ khác của các 
tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, cũng như các nguồn 
thu từ cho thuê rừng và đất rừng, trồng rừng, chi trả dịch vụ 

môi trường rừng, du lịch sinh thái, các dịch vụ giải trí và nghỉ 
dưỡng và các khoản phí đối với gỗ, lâm sản ngoài gỗ và trữ 
lượng carbon rừng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mỗi 
và mọi nguồn tài trợ này đều có sẵn và có thể tiếp cận được 
với tất cả các KBT. Sự kết hợp các nguồn vốn trên thực tế tại 
một địa điểm nhất định được xác định bởi hoàn cảnh cụ thể 
của KBT đó. Như giải thích dưới đây, hầu hết các KBT thực sự 
phải dựa vào nguồn tài chính khá hạn hẹp và có rất ít doanh 
thu tự tạo.

Hiện trạng và xu hướng tài trợ cho KBT giai đoạn 
2000-20

  Các khoản đầu tư 
  Các khoản đóng góp 
  Các khoản quyên góp 
  Tín dụng
  Tài trợ của các tổ chức trong nước/quốc tế
  Các khoản thu từ cho thuê rừng và đất rừng

  Trồng rừng
  Chi trả dịch vụ môi trường rừng 
  Du lịch sinh thái
  Các dịch vụ vui chơi và giải trí
  Các khoản thu phí đối với gỗ, lâm sản ngoài gỗ 
  Trữ lượng carbon rừng

 Nguồn tài chính đa dạng 

0

20

40

60

80

100

120

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

G
iá

 tr
ị q

uy
 đ

ổi
 th

eo
 n

ăm
 2

02
0 

tr
iệ

u 
đồ

ng
/k

m
2

2

Chi tiêu trung bình/km2 Số liệu của BIOFIN 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

G
iá

 tr
ị q

uy
 đ

ổi
 th

eo
 n

ăm
 2

02
0 

tr
iệ

u 
đồ

ng
/k

m
2

2
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Thu nhập từ du lịch, 2014-20 Thu nhập từ CTDVMTR, 2014-20
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Việc đánh giá tình hình tài trợ tại 54 vườn quốc gia và khu bảo 
tồn thiên nhiên cho thấy một bức tranh tài chính nên sửa 
đáng khích lệ thành khả quan. Như thể hiện trong các đồ thị 
bên dưới, cả chi tiêu và thu nhập đã tăng đáng kể trên thực 

tế trong hai thập kỷ qua (mặc dù có biến động giữa các 
năm). Với mức trung bình 65 triệu đồng/km2/năm, mức tài trợ 
hiện tại là khá ưu ái so với các nước ASEAN khác.

Doanh thu trung bình giai đoạn 2000-20  
(giá trị quy đổi theo năm 2020 triệu đồng/km2)

Dựa trên dữ liệu cung cấp từ 54 KBT (26 vườn quốc gia và 28 khu bảo tồn thiên nhiên). *Không có số liệu về chi tiêu cho giai đoạn 2011-2013, vì vậy số liệu được lấy từ 
Ha, T. (2018) Sáng kiến về Tài chính cho Đa dạng sinh học (BIOFIN) Việt Nam – Đánh giá chi tiêu Đa dạng sinh học. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hà Nội.

thu được từ các KBT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Bộ NN&PTNT) quản lý có thể được giữ lại và chi cho các 
hoạt động quản lý rừng. Đối với các KBT do tỉnh quản lý, tỷ lệ 
phần trăm này sẽ do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xác định. 
Cũng có khả năng các khoản thu nhập giữ lại được chuyển 
tiếp giữa các năm tài chính. Các Ban quản lý KBT được ủy 
quyền thành lập bốn loại quỹ để tiếp nhận các khoản thu vượt 
chi vào cuối năm, và quyết việc chi tiêu các quỹ này như thế 
nào. Các quỹ này bao gồm quỹ hoạt động hành chính, quỹ bổ 
sung thu nhập, quỹ khen thưởng, và quỹ phúc lợi. 
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 CÁC KBT TIẾP TỤC ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG 
HẠN CHẾ TÀI CHÍNH DAI DẲNG

Mặc dù có một số dấu hiệu lạc quan trong các xu hướng tài
trợ gần đây nhưng các KBT ở Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt
với những hạn chế tài chính dai dẳng. Bức tranh tích cực ở 
cấp tổng thể và toàn hệ thống đã che giấu sự khác biệt đáng 
kể giữa các địa điểm. Trong khi một số ít các KBT được tài trợ 
tương đối đầy đủ thì nhiều KBT phải đối mặt với tình trạng 
thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng và chỉ có khả năng chi trả 
dưới mức tối thiểu cho các chi phí quản lý và bảo tồn. 

Có xu hướng chênh lệch đặc biệt giữa các KBT do Bộ NN 
&PTNT/TCLN quản lý và các KBT do chính quyền cấp tỉnh 
quản lý, và giữa các vườn quốc gia và các loại KBT khác. Ví 
dụ, trong giai đoạn 2000-19, chi tiêu tại các KBT do trung ương 
quản lý, ở mức 66,93 triệu đồng/km2/năm, cao hơn gấp đôi so 
với chi tiêu tại các KBT do tỉnh quản lý (30,21 triệu đồng). Cần 
lưu ý rằng, chi tiêu trên mỗi đơn vị diện tích chỉ là một chỉ số 
của mức tài trợ, vì nhu cầu chi tiêu cho bảo tồn rất khác nhau 
giữa các KBT khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, vị trí, mức độ 
đe dọa, đặc điểm tự nhiên, v.v.. Tuy nhiên, đây là một cách hữu 
hiệu –  và là một trong những phương tiện duy nhất – để so 
sánh chi tiêu giữa các địa điểm khác nhau. Chỉ 5 vườn quốc gia 
(Ba Bể, Bạch Mã, Cát Tiên, Cúc Phương và Yok Đôn) đã chiếm 
tới một phần ba tổng số tiền tài trợ, dựa trên tỷ lệ chi tiêu 
trung bình hàng năm. 

Một hạn chế tài chính khác phát sinh từ cách thức phân bổ 
ngân sách. Lương cán bộ nhân viên tiếp tục chiếm phần lớn 
chi tiêu, điều này đã được ghi nhận rộng rãi ở những nơi khác. 
Tỷ lệ chi tiền lương trong chi thường xuyên đã tăng đều đặn 
theo thời gian, từ mức trung bình 44% trong giai đoạn 2000-
05, lên 57% trong giai đoạn 2006-10, tới 80% trong giai đoạn 
2014-20. Điều này có nghĩa là thường còn lại rất ít kinh phí 
để trang trải cho các chi phí bảo tồn thiết yếu, ví dụ như 
tuần tra, thực thi pháp luật, nghiên cứu, giám sát, tiếp cận 
cộng đồng và mua sắm và bảo trì các thiết bị và cơ sở vật chất 
quan trọng. Cũng có trường hợp, dù mức chi trả lương cao 
nhưng hợp đồng ngắn hạn, lương thấp và gánh nặng trách 
nhiệm thiếu thực tế cũng khiến cho hầu hết các KBT khó có 
thể tuyển dụng và giữ chân được đội ngũ nhân sự có năng lực 
và tận tụy.

Thách thức thứ ba là, trên thực tế, chỉ một phần nhỏ các 
nguồn tài trợ được pháp luật cho phép đang thực sự được 
sử dụng. Kết quả là, rất ít KBT có thể có được các khoản doanh 
thu đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn các KBT phụ thuộc vào ngân 
sách nhà nước, được bổ sung từ các dự án tài trợ quốc tế. Tỷ lệ 

các vườn quốc gia có nguồn thu cao hơn nhiều so với các khu 
bảo tồn thiên nhiên, mang lại thu nhập trung bình cao hơn 
(gần 21 triệu đồng/km2 so với chỉ dưới 2,5 triệu đồng vào năm 
2019). Điều này có nghĩa là, nhìn chung, các ban quản lý tại 
các vườn quốc gia cũng có khả năng đảm bảo một tỷ lệ chi 
tiêu cao hơn đáng kể từ các khoản thu tự tạo – trung bình hơn 
một phần ba trong năm 2019, so với chỉ 2,7% của các khu bảo 
tồn thiên nhiên. 

Điểm cuối cùng, cần lưu ý rằng các hạn chế về tài chính của 
KBT không chỉ đơn thuần là thiếu kinh phí. Nhiều yếu tố về cơ 
cấu khác cũng tác động tới tính bền vững về tài chính của 
các KBT và hạn chế hiệu quả và tác động của chi tiêu. Ví dụ, 
thách thức phổ biến là vẫn thiếu sự kết nối giữa lập kế hoạch 
tài chính và lập kế hoạch quản lý rừng. Ngân sách (và phân bổ 
ngân sách) hàng năm không phải lúc nào cũng thể hiện các 
ưu tiên bảo tồn cao nhất hoặc hướng tới các nhu cầu quản lý 
tại chỗ quan trọng nhất. Các vấn đề khác bao gồm việc tiếp 
tục phụ thuộc vào nguồn tài chính rất hạn hẹp (và do đó rất 
rủi ro và có khả năng không an toàn), sự chậm trễ trong việc 
nhận kinh phí, các định mức chi phí lỗi thời và đôi khi không 
chính xác, cũng như những yếu kém và hạn chế trong khung 
thể chế, chính sách và lập kế hoạch xác định cách thức tạo ra 
doanh thu và cách thức các nguồn tài chính được yêu cầu, 
phân bổ, quản lý và sử dụng.
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 CÁC KBT ĐƯỢC YÊU CẦU NGÀY CÀNG TRỞ 
NÊN TỰ CHỦ HƠN VỀ TÀI CHÍNH

Tỷ lệ các KBT theo mức độ tự chủ tài chính ở Việt Nam đến năm 2019

Cấp độ 1:  0% KBT

Cấp độ 2: 11% số KBT

Cấp độ 3: 23% số KBT

Cấp độ 4: 66% số KBT

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

Các đơn vị tự đảm bảo cả  
chi đầu tư và chi hoạt động

Các đơn vị tự đảm bảo  
chi thường xuyên

Các đơn vị tự đảm bảo một
phần chi thường xuyên

Các đơn vị được nhà  
nước bao cấp hoàn toàn

Đầu năm 2018, Bộ NN&PTNT ban hành Nghị quyết số 465-NQ/
BCSĐ chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động quốc gia và các 
mục tiêu cải cách của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nâng cao 
hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và yêu cầu Bộ NN&PTNT và 
các UBND tỉnh ‘rà soát, sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý rừng 
phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, có rất ít 
KBT đạt được một mức độ tự chủ tài chính đáng kể nào. 

Theo nghiên cứu gần đây của GIZ và TCLN, đến giữa năm 2019, 
không KBT nào đạt được tự chủ tài chính ở cấp độ 1, chỉ có 
11% đạt được cấp độ 2, 23% đạt được cấp độ 3, trong khi phần 
lớn các KBT (66%) vẫn đang ở cấp độ 4 và phải phụ thuộc hoàn 
toàn vào ngân sách nhà nước. Số liệu thống kê từ TCLN cho 
thấy rằng chỉ một số ít KBT có thể đạt được tự chủ tài chính dù 
là một phần, như VQG Ba Vì (tự chủ 80%) và VQG Cát Tiên (tự 
chủ 60%).

Một thập kỷ rưỡi vừa qua đã chứng kiến sự thay đổi dần về 
cách thức mà các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại 
Điều 9 Luật Viên chức 2010 (như các Ban quản lý KBT) được kỳ 
vọng sẽ tự chi trả cho các hoạt động của đơn vị mình. Trọng 
tâm là đạt được khả năng tự chủ về tài chính cao hơn. Điều 
này liên quan đến việc giảm mức độ phụ thuộc vào ngân sách 
nhà nước, giảm số lượng biên chế, đảm bảo tỷ lệ chi trả cao 
hơn các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên từ các nguồn 
thu tự tạo, đồng thời đạt được mức độ cao hơn về ‘xã hội hóa’ 
các dịch vụ công thông qua việc tham gia với khu vực tư nhân 
và huy động phí và lệ phí người dùng.

Khi các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được giai đoạn chuyển 
tiếp này thì họ sẽ được trao quyền tự chủ ngày càng cao hơn 
trong quản lý và hoạt động, sắp xếp tổ chức, nhân sự, kế hoạch 
tài chính và quản lý – bao gồm các quyết định về chi tiêu và 
thu nhập cũng như định giá dịch vụ theo cơ chế thị trường. 
Bốn cấp độ tự chủ tài chính (và các cấp độ tự chủ tương ứng) 
được nêu rõ: các đơn vị tự đảm bảo cả chi đầu tư và chi hoạt 
động, các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, các đơn vị tự 
đảm bảo một phần chi thường xuyên và các đơn vị được nhà 
nước bao cấp hoàn toàn. 

Nhiều (nếu không nói là hầu hết) các dịch vụ của KBT thuộc 
vào nhóm thứ nhất, và do đó đủ điều kiện để được tài trợ 
bởi ngân sách công. Điều này phản ánh các quy định của 
Luật Lâm nghiệp, quy định rõ ‘Nhà nước đảm bảo nguồn lực 
cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ’. Quyết định số 254/2017/QĐ-TTg nêu rõ danh 
sách các dịch vụ KBT sử dụng ngân sách nhà nước như sau: 
bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái 
và tài nguyên rừng; điều tra và quy hoạch rừng; thống kê và 
giám sát ngành lâm nghiệp; và bảo tàng lâm nghiệp và thu 
thập mẫu vật. Chương VI của Nghị định số 156/2019 về Chính 
sách Đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng cũng liệt kê một số hoạt 
động được nhà nước đầu tư.

Theo các quy định này, nguồn thu giữ lại dự kiến được phân 
bổ để chi cho các hạng mục và hoạt động không được ngân 
sách công tài trợ. Điều này cũng được quy định rõ trong luật. 
Ví dụ, phí quản lý Chi trả dịch vụ môi trường rừng được sử 
dụng cho công tác quản lý rừng, bao gồm các hạng mục lâm 
sinh, các cơ sở phục vụ bảo vệ và phát triển rừng, tuần tra và 
thực thi pháp luật, mua sắm và bảo trì thiết bị bảo vệ rừng, 
nghiên cứu và giám sát kỹ thuật, tiền lương và tiền công cho 
những người không được trả lương từ ngân sách nhà nước, và 
đào tạo, nâng cao nhận thức và truyền thông liên quan đến 
CTDVMTR. Một phần tư doanh thu từ du lịch sinh thái được 
dùng để thay thế ngân sách nhà nước cho các khoản chi vốn 
sự nghiệp và các hoạt động quản lý rừng trong vùng lõi và 
vùng đệm của KBT tạo ra nguồn thu đó. 75% còn lại có thể 
được dùng để tăng lương cho cán bộ và nhân viên ban quản 
lý, hỗ trợ cho các hoạt động phát triển cộng đồng ở vùng 
đệm, tái đầu tư vào các hoạt động du lịch sinh thái, hoặc trích 
lập quỹ theo quy định của nhà nước (như mô tả ở trên). 

Dịch vụ sự nghiệp  
công sử dụng ngân  

sách nhà nước 

Dịch vụ sự nghiệp  
công không sử dụng  
ngân sách nhà nước

Các dịch vụ mà nhà nước  
đảm bảo toàn bộ chi phí và  
việc thu hồi toàn bộ các chi  

phí này từ phí và lệ phí là  
không thể thực hiện được,  

và/hoặc được ngân sách  
hà nước bao cấp

Các dịch vụ phù hợp với  
sự tham gia của khu vực tư  
nhân, có tiềm năng xã hội  
hóa cao, không được bao  

cấp bởi ngân sách nhà nước,  
và/hoặc được tính giá theo  

cơ chế thị trường 

Mặc dù chỉ thị tăng cường tự chủ về tài chính là một chỉ thị 
mạnh mẽ, nhưng cần nhấn mạnh rằng điều này không có 
nghĩa là ngân sách công không có vai trò trong việc cấp 
vốn cho các KBT.  Luật pháp phân biệt rõ ràng giữa ‘dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước’ (các dịch vụ mà 
nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí và việc thu hồi toàn bộ các 
chi phí này từ phí và lệ phí là không thể thực hiện được, và/
hoặc được ngân sách nhà nước bao cấp) và ‘dịch vụ sự nghiệp 
công không sử dụng ngân sách nhà nước’ (các dịch vụ phù 
hợp với sự tham gia của khu vực tư nhân, có tiềm năng xã hội 
hóa cao, không được bao cấp bởi ngân sách nhà nước, và/
hoặc được tính giá theo cơ chế thị trường).
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 KHÁI NIỆM TỰ CHỦ TÀI CHÍNH PHẢI ĐƯỢC 
ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU VÀ 
ĐẶC ĐIỂM CỦA KBT 

Như mô tả ở trên, rõ ràng là các BQL KBT hiện đang phải đối 
mặt với hai thách thức tài chính có liên quan tới nhau. Một là 
đáp ứng yêu cầu của chính phủ về tự chủ tài chính hơn nữa. 
Hai là giải quyết vấn đề thiếu kinh phí và những hạn chế tài 
chính tiếp tục ảnh hưởng tới các hoạt động của họ. Vấn đề cần 
quan tâm ở đây là đảm bảo rằng các quá trình này hỗ trợ lẫn 
nhau và cùng tăng cường tính bền vững tài chính của các KBT 
thay vì mâu thuẫn hoặc làm suy yếu lẫn nhau theo một cách 
nào đó.

Mặc dù rõ ràng là cần phải đa dạng hóa nguồn tài trợ và 
giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, nhưng điều 
quan trọng là phải nhận ra rằng nhiều KBT không thể - và 
không nên được kỳ vọng - tự chủ tài chính hoàn toàn hoặc 
thậm chí một phần. 

Một điều quan trọng cần lưu ý là BQL KBT có nhiệm vụ và vai 
trò đặc biệt khác cơ bản so với nhiều đơn vị sự nghiệp công 
lập khác. Đó là bảo vệ các tài sản công (các KBT) mà nhà nước 
chịu trách nhiệm quản lý ủy thác thay mặt cho toàn bộ người 
dân Việt Nam, nhằm đảm bảo các dịch vụ công thiết yếu (đa 
dạng sinh học, các dịch vụ hệ sinh thái và di sản văn hóa) mà 
nếu không sẽ không được cung cấp đầy đủ hoặc công bằng 
bởi thị trường. Theo đó, rất ít dịch vụ KBT đáp ứng được các 
tiêu chí ‘dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước’, 
theo nghĩa là có thể có sự tham gia của khu vực tư nhân, có 
khả năng xã hội hóa cao hoặc có thể được định giá theo cơ 
chế thị trường. 

Điểm thứ hai, cũng có liên quan, là không phải tất cả các KBT 
đều có tiềm năng tạo ra thu nhập. Chỉ có một số ít dịch vụ và 
hàng hóa mà các KBT được trao quyền hợp pháp hoặc có khả 
năng cung cấp. Thậm chí ngay cả khi thị trường tồn tại về 
nguyên tắc (ví dụ đối với du lịch, nghỉ dưỡng hoặc một số lâm 
sản nhất định) nhưng nhiều KBT nằm ở vùng sâu vùng xa, có 
địa hình khó khăn, khó tiếp cận và cơ sở hạ tầng kém phát 
triển. Chi phí đầu tư thời gian, công sức, chuyên môn và kinh 
phí cần thiết để tiếp cận các thị trường này hoặc để phát triển 
các cơ chế tài trợ mới thường rất cao. Trong nhiều trường hợp, 
chỉ đơn giản là không có nhu cầu thị trường hoặc các điều 
kiện vật chất để các doanh nghiệp này có thể khả thi về mặt 
kinh doanh ngay từ đầu. 

Một đặc điểm quan trọng khác của các dịch vụ KBT là hầu như 
tất cả, theo định nghĩa, được gắn với các cảnh quan có các giá 
trị đa dạng sinh học đặc biệt cao, thường được chiếm giữ và/

hoặc sử dụng bởi các cộng đồng địa phương hoặc thiểu số và 
các nhóm dân cư yếu thế và dễ bị tổn thương khác. Việc cân 
nhắc các rủi ro và tác động có thể có về môi trường và xã 
hội khi tiếp cận các nguồn tài trợ luôn là một yêu cầu cấp 
thiết. Tối đa hóa lợi nhuận không thể là mục tiêu duy nhất, 
hay thậm chí là mục tiêu chính thúc đẩy các hoạt động tạo 
thu nhập của KBT. 

Vì các lí do này, việc diễn giải và áp dụng “tự chủ tài chính” một 
cách linh hoạt hơn trong mối quan hệ với các KBT là vừa hợp 
lý vừa thực tế. Cả khái niệm lẫn tiến trình cần được hiểu là bao 
gồm một loạt các mục tiêu và kết quả tập trung vào việc cải 
thiện tính bền vững tài chính ở cấp độ rộng hơn và hệ thống 
hơn. Mặc dù việc các KBT cần tìm cách tăng kinh phí và nguồn 
thu của mình là điều rất được mong đợi, nếu không nói là rất 
cần thiết, nhưng điều đó không đương nhiên đồng nghĩa với 
yêu cầu thu hồi đầy đủ chi phí, trở nên tự chủ hơn về tài chính, 
hoặc ‘xã hội hóa’ việc cung cấp tất cả các dịch vụ. Trên thực tế, 
có rất nhiều rủi ro khi áp dụng một cách thiếu suy nghĩ các 
nguyên tắc này trên toàn bộ mạng lưới KBT, và không thực tế 
khi nghĩ rằng tất cả các KBT sẽ có thể (hoặc mong muốn) 
chuyển đổi sang các đơn vị tự chủ về tài chính và theo định 
hướng kinh doanh. 

Theo nghĩa này, tự chủ có thể được hiểu là một phần cốt lõi 
của bất kỳ chiến lược nào nhằm tăng cường tính bền vững 
tài chính của các KBT - nhưng không nên được coi là mục 
tiêu duy nhất hoặc kết quả dự kiến của quá trình. Thay vào 
đó, tự chủ là một phương tiện để đạt được điều đó. Động lực 
chính là thiết lập các điều kiện tài chính cần thiết để tạo điều 
kiện, khuyến khích và hỗ trợ quản lý KBT hiệu quả. Tạo nguồn 
kinh phí mới tất nhiên là một phần quan trọng của việc này, và 
thực tế là ngân sách nhà nước vẫn đang chịu áp lực nặng nề, 
và có khả năng sẽ không đủ để trang trải tất cả các chi phí của 
KBT trong dài hạn. Tuy nhiên, không nên coi các nguồn thu tự 
tạo là nguồn thay thế cho khoản hỗ trợ ngân sách công cốt lõi 
cần thiết để các KBT thực hiện nhiệm vụ công của họ, mà nên 
coi đây là nguồn bổ sung được sử dụng để tăng cường và 
mang lại lợi ích cho công tác quản lý KBT.
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tạo ra đủ doanh thu để chi trả cho
>50% chi phí hàng năm và chứng minh  

các cơ hội để tăng và/hoặc đa dạng  
hóa thu nhập và các khoản đầu tư

tạo ra đủ thu nhập để chi trả cho dưới  
50% chi phí hàng năm, nhưng được coi là 
có tiềm năng mở rộng thu nhập từ du lịch

sinh thái, PFES và/hoặc các nguồn khác

không có nguồn thu nhập tự tạo  
nào và được coi là có ít triển vọng  

trước mắt để tạo ra doanh thu

chuẩn bị một chiến lược tài chính  
bền vững theo hướng tăng cường  

tài trợ, tạo nguồn thu và tự chủ  
tài chính

chuẩn bị kế hoạch tự chủ tài chính  
toàn diện trong đó đặt ra khuôn khổ  

cho xã hội hóa và chuyển đổi sang 
mô hình định hướng kinh doanh

Chuẩn bị đánh giá tình trạng tài chính  
và nghiên cứu tổng quan, để đánh giá 
xem liệu có những tiềm năng nào khác 
chưa được khai thác để bổ sung nguồn 

vốn ngân sách nhà nước hay không
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 CÁC BƯỚC TIẾP THEO ĐỂ TĂNG CƯỜNG 
TÍNH BỀN VỮNG VỀ TÀI CHÍNH CỦA KBT

Trong bối cảnh cần phải tăng cường hành động để đảm bảo 
nguồn kinh phí cho các KBT trong tương lai, mười định hướng 
chính sách quan trọng đã được đưa ra. Các định hướng này 
nhằm thúc đẩy tiến trình tự chủ tài chính trong toàn mạng 
lưới KBT, trong bối cảnh rộng hơn là nâng cao tính bền vững 
tài chính dài hạn và hiệu quả quản lý. 

Một điểm quan trọng cần lưu ý là các hành động này không 
phải là trách nhiệm của một mình các BQL KBT. Yên cầu cấp 
bách là đảm bảo rằng các BQL KBT nhận được sự hỗ trợ cần 
thiết về kỹ thuật, đầu tư và chính sách cho phép và trao quyền 
cho họ thực hiện công việc này. Đổi lại, điều này đòi hỏi sự hỗ 
trợ và hậu thuẫn tích cực của một số cơ quan và các bên liên 
quan khác, bao gồm cả các cơ quan nhà nước và các đơn vị 
ngoài nhà nước.

Tiêu chí lựa chọn các KBT để xây dựng các mô hình tự chủ tài chính và định hướng thị trường 

NHÓM A NHÓM B NHÓM C

Các KBT có khả năng chuyển  
đổi sang các ĐVSNCL  

1 hoặc 2 trên cơ sở các nguồn
thu nhập hiện có

Các KBT cho thấy tiềm năng  
tiến tới cấp độ 2 hoặc 3 bằng  

cách mở rộng nền tảng  
nguồn vốn và doanh thu hiện

Các KBT có khả năng vẫn là các  
ĐVSNCL được tài trợ hoàn toàn bởi  
ngân sách nhà nước trong tương lai  

gần bởi vì họ không có bất kỳ lựa chọn 
quan trọng nào để tạo ra thu nhập

1. Duy trì các khoản phân bổ ngân sách chủ chốt ở 
mức phù hợp để cho phép quản lý hiệu quả các KBT 
như là tài sản công cung cấp các dịch vụ công thiết 
yếu. Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT và các cơ quan chức năng 
cấp tỉnh cần cam kết bảo vệ và duy trì các lĩnh vực hỗ trợ 
ngân sách cốt lõi này. Để thực hiện điều này, các hoạt 
động và chi tiêu cần thiết để thực hiện các chức năng lợi 
ích công cộng của KBT phải được tính toán chi phí chính 
xác và phải được thể hiện trong các yêu cầu ngân sách 
hàng năm. Điều này cũng đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ 
rằng Bộ NN&PTNT, TCLN và UBND các tỉnh phải cùng với 
các ban quản lý KBT rà soát và cập nhật, khi cần thiết, 
danh sách các dịch vụ KBT sử dụng ngân sách nhà nước, 
đồng thời xây dựng các hướng dẫn, định mức và khung 
định giá cho các hoạt động sử dụng ngân sách, và xây 
dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế và hướng 
dẫn chuyên môn phù hợp cho việc cung cấp và định giá 
các dịch vụ này. 
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2. Đặt ra các tiêu chí để xác định những KBT nào có 
tiềm năng chuyển đổi theo hướng tăng khả năng tự 
chủ tài chính và những KBT nào không có khả năng 
thực hiện điều này. Hoạt động này cần được dẫn dắt bởi 
các cơ quan lập kế hoạch và hoạch định chính sách (như 
Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT/TCLN, các cơ quan chức năng 
cấp tỉnh và các cơ quan khác), với sự tham gia của các 
BQL KBT. Khuyến nghị nên sử dụng một hệ thống gồm  
ba phần, phân biệt giữa các KBT có khả năng chuyển đổi 
sang các đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 hoặc 2 trên cơ 
sở các nguồn thu nhập hiện có (nhóm A), các KBT chứng 
minh được khả năng chuyển đổi sang cấp 2 hoặc 3 bằng 
cách mở rộng cơ sở nguồn vốn và doanh thu hiện tại của 
mình (nhóm B), và các KBT có khả năng vẫn là các đơn vị 
được nhà nước trợ cấp hoàn toàn trong tương lai gần bởi 
vì họ không có bất kỳ lựa chọn quan trọng nào để tạo ra 
thu nhập (nhóm C). Bằng cách áp dụng các tiêu chí này, 
có thể đưa ra một bộ mục tiêu thực tế để thực hiện các 
nguyên tắc tự chủ và tự chủ về tài chính trên toàn mạng 
lưới KBT.
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3. Xây dựng lộ trình hành động để đạt được các mục 
tiêu này và để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các BQL 
KBT tăng cường tự chủ tài chính và tính bền vững về 
tài chính trong vòng 5 năm tới.  Công việc này cần 
được thực hiện cho toàn bộ hệ thống KBT, dưới sự chỉ 
đạo của Bộ NN&PTNT, với sự tham gia tích cực và những 
đóng góp từ các cơ quan chức năng cấp tỉnh, các BQL 
KBT và các cơ quan liên quan khác. Lộ trình này sẽ diễn 
giải và thực hiện các yêu cầu của chính phủ về tự chủ và 
tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công 
lập phù hợp với các nhu cầu và điều kiện thực tế của 
KBT, hỗ trợ các quá trình lập kế hoạch tài chính chiến 
lược cấp cấp khu bảo tồn, phát triển năng lực tài chính 
và kinh doanh của cán bộ KBT và đặt ra các khuôn khổ 
hỗ trợ và ưu đãi nhằm loại bỏ các rào cản đối với tài 
chính bền vững, đầu tư và phát triển các nguồn tài trợ 
và thu nhập mới. Các phần này sẽ được đề cập chi tiết 
hơn dưới đây.

4. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tài chính bền 
vững, phù hợp với nhu cầu, cơ hội và tiềm năng của 
từng KBT liên quan tới sự tự chủ và tính bền vững về 
tài chính (xem nhóm A, B và C ở trên). Hoạt động này  
nên được thực hiện bởi BQL của từng KBT, với sự hỗ trợ 
của TCLN và các đơn vị chuyên môn khác. Sổ tay Hướng 
dẫn lập kế hoạch tài chính bền vững cho KBT được xây 
dựng trong khuôn khổ dự án GIZ có thể hỗ trợ cho quá 
trình này. Vì nội dung quy định cho các kế hoạch quản lý 
rừng bền vững không đề cập đến tài chính bền vững, nên 
cần phải cập nhật các hướng dẫn và mẫu lập kế hoạch 
quản lý rừng để lồng ghép các khía cạnh này vào. Cơ 
quan chịu trách nhiệm chính thực hiện công việc này là 
TCLN và Bộ NN&PTNT. 55. Xác định, phát triển và thực hiện các nguồn thu tự 

tạo của KBT và các dòng đầu tư mới. Các nhu cầu và  
cơ hội tài chính không mang tính phổ biến và áp dụng 
bình đẳng cho tất cả các KBT. Do đó cần có hướng dẫn và 
giải pháp cụ thể cho từng địa điểm. Bước đầu tiên là rà 
soát và phân loại toàn bộ hệ thống KBT để xác định tiềm 
năng tạo thu nhập, tổng thể và cho các khu vực cụ thể. 
Đây là trách nhiệm chính của Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT/
TCLN và các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cùng với sự phối 
hợp chặt chẽ của các Ban quản lý KBT. Cũng có thể áp 
dụng các bài học kinh nghiệm có giá trị từ các tổ chức 
ngoài nhà nước, các tổ chức quốc tế và các dự án đã có 
kinh nghiệm trong việc thực hiện các cơ chế tài trợ này.
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7. Áp dụng cách tiếp cận ‘giống như kinh doanh’ hơn 
để quản lý tài chính. Cách tiếp cận này nhằm cải thiện 
cách thức quản lý và chi tiêu các quỹ hiện có, bao gồm 
nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí, áp dụng các 
nguyên tắc thu hồi chi phí, và nhấn mạnh trách nhiệm 
giải trình, sự minh bạch và tính toàn vẹn về tài chính. Mặc 
dù các BQL KBT phải đảm nhiệm hoạt động này nhưng 
vẫn cần phải có sự hỗ trợ, hướng dẫn và – khi cần thiết – 
sự thúc ép của Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT/TCLC và các cơ 
quan chức năng cấp tỉnh.

8. Đảm bảo có các chính sách ưu đãi phù hợp để 
khuyến khích các khu bảo tồn tạo thu nhập Điều quan 
trọng là bất kỳ nỗ lực nào nhằm tăng hoặc đa dạng hóa 
doanh thu tự tạo đều chuyển thành lợi nhuận tài chính rõ 
ràng và trực tiếp ở cấp cơ sở. Điều này đòi hỏi có những 
thay đổi ở cấp độ chính sách và quy định, để chính thức 
hóa các điều khoản bổ sung nhằm cho phép ban quản lý 
KBT được giữ lại tỷ lệ doanh thu tự tạo cao hơn (cả ở khía 
cạnh có nhiều nguồn thu hơn và tỷ lệ thu nhập cao hơn) 
và tái đầu tư vào việc củng cố hệ thống KBT, tăng cường 
năng lực cũng như bảo vệ và phát triển rừng. Theo các 
nguyên tắc tự chủ về tài chính, các BQL KBT cần được trao 
quyền ra quyết định lớn hơn để quyết định cách thức chi 
tiêu các khoản thu này cho phù hợp với các mục tiêu bảo 
tồn đã được phê duyệt và các hoạt động lập kế hoạch 
quản lý của KBT.

9. Phân bổ đủ kinh phí và hỗ trợ về kỹ thuật cho các 
khoản đầu tư cần thiết để cải thiện nguồn vốn và thu 
nhập của KBT. Điều này bao gồm cả các khoản đầu tư 
‘cứng’ (như đầu tư cơ sở hạ tầng và vật chất cần thiết để 
thiết lập các doanh nghiệp tạo ra doanh thu và thu hút 
đầu tư và tài trợ bên ngoài), và các khoản đầu tư ‘mềm’ 
(như tăng cường năng lực cho đội ngũ nhân viên KBT về 
kỹ năng tài chính và kinh doanh, hỗ trợ về truyền thông 
và tiếp thị, xây dựng các kế hoạch tài chính bền vững). 
Việc này đòi hỏi phải có hành động từ Bộ NN&PTNT/TCLN, 
cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng cấp tỉnh. 
Nếu phù hợp và hữu ích, cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ 
từ bên ngoài – từ cả các tổ chức quốc tế lẫn khu vực tư 
nhân.
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11 11. Giải quyết những hạn chế về cơ cấu cản trở tiến 
trình hướng tới tính tự chủ và bền vững về tài chính 
của KBT.  Điều quan trọng là phải có các chính sách ưu 
đãi về pháp lý, kinh tế và tài chính để thu hút các nhà đầu 
tư tư nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương 
pháp tiếp cận dựa vào thị trường đối với việc tạo ra dịch 
vụ KBT. Các ưu đãi này bao gồm các công cụ chính sách  
và quy định cho phép hợp tác và chia sẻ lợi nhuận, cùng 
có quyền quản lý và sử dụng các cơ sở và dịch vụ cũng 
như việc cấp các đặc quyền về thuế, tín dụng ưu đãi và 
các ưu đãi khác. Trách nhiệm chính thuộc về Bộ NN&PTNT, 
Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự phối hợp 
của các ngành và các cơ quan khác khi cần thiết.

10. Đầu tư vào phát triển năng lực và các kỹ năng cần 
thiết cho nhân viên để cải thiện các nỗ lực về tự chủ tài 
chính và tính bền vững về tài chính. Mặc dù các cán bộ 
KBT ngày càng được kỳ vọng sẽ đảm nhận các vai trò lập 
kế hoạch tài chính và kinh doanh, nhưng họ thường 
không được đào tạo để đảm nhận những công việc này, 
và hiếm khi được tuyển dụng dựa trên trình độ và kinh 
nghiệm về lĩnh vực này. Tiến trình xây dựng năng lực nên 
do Bộ NN&PTNT/TCLN và các cơ quan chức năng cấp tỉnh 
chủ trì, với sự phối hợp của các cơ quan khác và các 
chuyên gia bên ngoài khi cần thiết.

6. Tìm hiểu các cơ chế tài trợ công mới cho các KBT có 
thể được sử dụng để bổ sung cho các khoản phân bổ 
ngân sách chủ chốt hàng năm. Một loạt các cơ chế tài  
trợ công ngoài ngân sách đã được cho phép và sử dụng ở 
Việt Nam để huy động và phân bổ kinh phí cho các ngành 
và mục đích cụ thể, bao gồm các chương trình quốc gia 
cũng như các công cụ như gắn chi với thu, chuyển đổi sinh 
thái-tài chính, và trái phiếu. Các công cụ này có thể được 
sử dụng để hỗ trợ các KBT. Trách nhiệm chính thuộc về Bộ 
Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự phối hợp của  
Bộ NN&PTNT và các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Cũng có 
thể áp dụng các bài học kinh nghiệm có giá trị từ các tổ 
chức ngoài nhà nước, các tổ chức quốc tế và các dự án đã 
có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các cơ chế tài trợ này.
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