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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việt Nam với diện tích tự nhiên 331.210 kilômét vuông, có địa hình đồi, núi chiếm khoảng 

2/3 diện tích, là quốc gia giàu về ĐDSH, được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về mức độ đa dạng 

của tài nguyên sinh vật [1]; là một trong 10 trung tâm ĐDSH phong phú nhất thế giới. Hiện nay, 

ngành Lâm nghiệp Việt Nam đang được giao quản lý hơn 16 triệu ha rừng và đất rừng, phân bố 

rộng khắp trên 8 vùng kinh tế - sinh thái trong cả nước. Theo số số liệu của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2019, tổng diện tích rừng cả nước là 14.491.295 ha rừng, 

độ che phủ 41,65 %, trong đó diện tích rừng đặc dụng là 2.155.178 ha, diện tích rừng phòng hộ là 

4.588.059 ha.  

Do tính chất quan trọng của tài nguyên rừng, từ đầu những năm 1960 của thế kỷ trước, 

Đảng và nhà nước đã có những chính sách bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, thành lập hệ 

thống rừng đặc dụng để bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), hệ thống rừng phòng hộ để phòng hộ 

đầu nguồn, ven biển, bảo vệ môi trường. Luật ĐDSH được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 

và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2009. Ngày 15/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa 14 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Lâm nghiệp. Bộ luật gồm 12 chương 

với 108 điều, có hiệu lực từ 1/1/2019, thay thế cho Luật Bảo vệ và phát triển rừng, năm 2004. Đây 

là bộ Luật quan trọng quy định các hoạt động chủ yếu của ngành Lâm nghiệp, trong đó có các quy 

định về bảo tồn ĐDSH, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… 

Để cụ thể hóa các quy định của các bộ Luật, Chính phủ và bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (NN&PTNT), bộ Tài Chính  đã ban hành nhiều văn bản dưới Luật để thực hiện trên 

thực tế. Các chính sách tại các Nghị định 75/2015/NĐ-CP, quy định về cơ chế, chính sách khuyến 

khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao 

thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2015 – 2020; Nghị định số: 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp… Các văn bản hướng dẫn cụ thể cũng đã được ban hành thực 

hiện: Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020; Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-

BTC-BNNPTNT …Ngày 9/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ. Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ, 

phát triển, sử dụng và hưởng lợi từ rừng phòng hộ; đầu tư phát triển rừng phòng hộ…Đây là cơ 

sở pháp lý quan trọng để đầu tư cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ trong thời gian qua của ngành Lâm nghiệp. 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách mới, nhất là các bộ Luật 

mới như Luật Lâm nghiệp, năm 2017, các nghị định, thông tư…hướng dẫn thực hiện và đã áp 

dụng trên thực tế. Mặt khác thực tế quản lý của ngành theo giai đoạn mới đòi hởi cần có sự đánh 

giá các chính sách cụ thể đã ban hành trước đây, nhất là các chính sách đầu tư xây dựng, phát 

triển các loại rừng đặc dụng và phòng hộ. Các đánh giá sẽ tập trung vào những kết quả đã đạt 

được, các tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, điều chỉnh, ban hành các chính sách cần 

thiết, để đáp ứng nhu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng 

hộ, bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.  
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PHẦN I 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. MỤC TIÊU  

Đánh giá được thực trạng thực hiện chính sách đầu tư phát triển RĐD theo Quyết định 24/2012/QĐ-

TTg và chính sách quản lý rừng phòng hộ theo Quyết định 17/2015/QĐ-TTg, trên cơ sở đánh giá 

kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp chính sách đầu tư, quản 

lý và phát triển hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ của Việt Nam, giai đoạn 2020-2030.  

      

2. NỘI DUNG 

Nghiên cứu, đánh giá tập trung vào một số nội dung như sau:  

2.1. Hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ của Việt Nam và chính sách tài chính, đầu tư quản 

lý, bảo vệ và phát triển RĐD và RPH. 

2.2. Nghiên cứu các chính sách liên quan đến đầu tư phát triển RPH và RĐD (Luật; Nghị định; 

chiến lược; Thông tư; quyết định…).  

2.3. Nghiên cứu và phân tích, đánh giá các kết quả đạt được, các tồn tại của các vấn đề đầu tư liên 

quan đến RĐD, RPH, theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg và Quyết định 17/2015/QĐ-TTg. 

Đánh giá Ngân sách nhà nước đầu tư cho RĐD; Các hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư theo quyết 

định số 24/2012/QĐ-TTg, giai đoạn 2013-2019, về các mặt: Xây dựng cơ sở hạ tầng; phòng chống 

cháy rừng; các công trình bảo tồn như VTV, cứu hộ…; Công trình hạ tầng phục vụ du lịch sinh 

thái; Hổ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm các KRĐD; Vốn và nguồn vốn đầu tư. Đánh giá kết 

quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân.  

2.4. Đề xuất giải pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển RĐD và RPH.  

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, phân tích các tồn tại, nguyên nhân đề xuất các giải pháp 

chính sách đầu tư, quản lý và phát triển hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ của Việt Nam, 

giai đoạn 2020-2030.  

 

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

3.1. Kế thừa tài liệu thứ cấp 

Các thông tin, tài liệu thứ cấp có liên quan đến các nội dung nghiên cứu đã được rà soát, tổng hợp 

và phân tích phục vụ nghiên cứu, bao gồm: 

-Các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, tài chính cho QLBVR và BTTN đối với các KRĐD 

thuộc hệ thống RĐD và RPH được điều chỉnh bởi các Luật BVPTR 2004; Luật Lâm nghiệp, 2017; 

Luật Ngân sách nhà nước 2002 và 2015; Luật Đầu tư công 2004; Luật ĐDSH 2008 và các văn bản 

dưới luật liên quan; 



-Các quy định hiện hành liên quan đến quy hoạch, tổ chức, quản lý RĐD và RPH; các chính sách 

về chi trả DVMTR, phát triển du lịch sinh thái, đồng quản lý rừng đối với RĐD và RPH ở Việt 

Nam; 

-Các báo cáo tổng kết, báo cáo kỹ thuật, bài trình bày về kinh nghiệm tổ chức quản lý, hoạt động 

của các KRĐD, các Khu RPH và cơ quan quản lý nhà nước; các báo cáo đánh giá về đầu tư và tài 

chính cho RĐD đã thực hiện trước đây. 

 

3.2. Điều tra, thu thập thông tin từ các khu RĐD và RPH  

Hệ thống mẫu biểu và mẫu báo cáo thu thập thông tin đã được thiết kế, để thu thập thông tin về tổ 

chức, hoạt động, tài chính và đầu tư giai đoạn 2013-2019 của các KRĐD và RPH (xem Phụ lục 1). 

Vụ BTTN (Tổng cục Lâm nghiệp) và Tư vấn soạn thảo và gửi đến các Ban quản lý RĐD và RPH 

vào cuối tháng 8-2019 để thu thập thông tin phục vụ các đánh giá. Biểu mẫu này đã được gửi đến 

hơn 100 Ban quản lý RĐD và RPH và hơn 200 Ban quản lý RPH. 

3.3. Tham vấn ý kiến chuyên gia 

Trong quá trình thực hiện sẽ tiến hành tham vấn các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước: Vụ 

Quản lý rừng rừng đặc dụng và phòng hộ thuộc TCLN), Vụ Kế hoạch, tài chính Tổng cục LN; Cục 

Bảo tồn ĐDSH – Bộ TNMT... chuyên gia, nhà quản lý công tác trong lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu 

đa dạng sinh học và Phòng hộ về các vấn đề liên quan của nhiệm vụ như những bất cập trong văn 

bản pháp luật về đầu tư vấn đề quản lý, quy hoạch, bảo tồn, phòng hộ ... 

3.4. Họp nhóm  kỹ thuật 

Trong quá trình thực hiện sẽ tổ chức 2 cuộc họp nhóm kỹ thuật, trao đổi về các vấn đề liên quan 

đến nội dung cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động khác liên quan. Thành phần gồm các chuyên 

gia của dự án, vụ Quản lý rừng rừng đặc dụng và phòng hộ -Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Kế hoạch, 

tài chính, một số chuyên gia trong nước sẽ được mời tham gia... 

3.5.Hội thảo tham vấn về rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

Hội thảo tham vấn về các vấn đề liên quan đến chính sách đầu tư đối với rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ: Trình bày kết quả và thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý công tác trong 

lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học, phòng hộ ở các cơ quan khác nhau, các tổ chức/dự 

án quốc tế liên quan, đại diện các vườn QG, KBT, các Ban quản lý rừng phòng hộ sẽ được mời 

tham gia hội thảo để tham vấn ý kiến, nhằm hoàn thiện báo cáo. Tổ chức 1 hội thảo. 

3.6. Tổng hợp, viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các ý kiến đóng góp sẽ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo 

đề xuất liên quan đến giải pháp, chính sách đầu tư rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

 

 

PHẦN II 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ VÀ MỘT SỐ 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN  



1. HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG PHÒNG HỘ CỦA VIỆT 

NAM  
1.1. Hệ thống rừng đặc dụng và tổ chức quản lý  

a) Hệ thống rừng đặc dụng  

Hiện nay, theo số liệu của Bộ NN&PTNT [2], tính đến năm 2018 cả nước đã có 164 khu rừng đặc 

dụng, trong đó có 33 Vườn quốc gia (VQG), 57 Khu Dự trữ thiên nhiên (DTTN), 12 Khu Bảo tồn 

loài-sinh cảnh (BTLSC), 53 Khu Bảo vệ cảnh quan BVCQ) và 9 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm 

khoa học.  

Bảng 1. Diện tích các Khu rừng đặc dụng của Việt Nam 

TT Phân hạng Khu rừng đặc dụng  

 

Số lượng Diện tích (ha)  

 Tổng 164 2.424.382 

1 Vườn quốc gia 33 1.152.462,462 

2 Khu dữ trữ thiên nhiên  57 1.171.634,0 

3 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh 12 68.978,0 

4 Khu bảo vệ cảnh quan 53 89.470,0 

5 Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học 9 10.838,0 

 

Nguồn: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí các 

khu rừng đặc dụng, năm 2019- Vụ Quản lý RĐD và RPH  

 

Với tổng diện tích hơn 2,4 triệu hecta, hệ thống 

rừng đặc dụng là loại rừng được thành lập với 

mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu 

chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, bảo vệ 

nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, 

bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục 

vụ nghỉ ngơi du lịch, kết hợp với phòng hộ bảo vệ 

môi trường sinh thái. Hệ thống rừng đặc dụng có 

đặc điểm nổi bật: 

Biểu đồ 1. Diện tích các loại RĐD của Việt 

Nam, năm 2018

 

    - Các Khu rừng đặc dụng phân bố trong tất cả 8 vùng sinh thái trên cả nước, chiếm gần 7% diện tích tự 

nhiên. 
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   - Hệ thống rừng đặc dụng đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái rừng đặc trưng của Việt Nam: Rừng lá 

rộng thường xanh nhiệt đới núi thấp, núi cao; rừng hổn giao cây lá rộng, lá kim; rừng lá kim; rừng ngập 

mặn; rừng lá rộng trên các đảo…  

- Hệ thống rừng đặc dụng là nơi bảo tồn hầu hết những giá trị ĐDSH quan trọng và phong phú nhất 

của Việt Nam với hơn 300 loài thú, 840 loài chim, 380 loài bò sát, lưỡng cư và hơn 7000 loài thực vật bậc 

cao… 

- Các KRĐD là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc trưng của cả nước, trong đó có nhiều 

loài đặc hữu, quý hiếm, động vật như: Vooc Hà Tĩnh Trachypithecus francoisi hatinhensis (Dao, 1970); 

Voi Việt Nam Elephas maximus Linnaeus, 1758;  Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), 1992;  Mang lớn 

(Megamuntiacus vuquangensis), 1993;  Mang Trường sơn (Muntiacus truongsonensis), 1996… Về thực 

vật có các loài: Hoàng đàn Cupressus torulosa; Gõ đỏ Afzelia xylocarpa; Trắc Dalbergia 

cochinchinensis; Thông đỏ Taxus wallichiana; Sưa Dalbergia tonkinensis Prain… 

 

 - Các Khu rừng đặc dụng trên đất liền thường phân bố ở nơi cao, xa và cũng là nơi có nhiều đồng bào các 

dân tộc sinh sống gần hoặc trong cả các ku rừng đặc dụng. 

- Hệ thống RĐD đang được xây dựng theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 

Chính về quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030, diện tích rừng đặc 

dụng cả nước sẽ là 2,462 triệu ha, với 176 khu (34 VQG, 58 KBTTN, 14 KBTSC, 61 Khu BVCQ và 09 

khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học). 

- Trong hệ thống các khu rừng đặc dụng có nhiều VQG, KBTTN, có ý nghĩa đặc biệt về bảo tồn thiên nhiên, 

hệ sinh thái rừng, bảo tồn loài, nguồn gen, văn hóa - lịch sử và môi trường đã được quốc tế ghi nhận các 

danh hiệu:  

        Khu di sản thiên nhiên thế giới:2 Khu; 

        Khu dự trữ sinh quyển: 9 khu; 

        Khu đất ngập nước Ramsar: 8 khu; 

        Khu di sản ASEAN: 5 khu.  

b) Hệ thống quản lý và quy hoạch RĐD  

Hệ thống quản lý RĐD 

Từ năm 2011, hệ thống RĐD ở Việt Nam được tổ chức và quản lý theo quy định của Nghị định 

117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Nghị định được xây dựng dựa trên thể chế 

hóa các quy định liên quan của Luật BVPTR 2004 và Luật ĐDSH 2008. Theo quy định hiện hành hệ thống 

rừng đặc dụng được phân cấp quản lý chủ yếu ở 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, 

2017 (điều 10 –NĐ). Cơ cấu tổ chức và quản lý RĐD theo đó có một số đặc trưng sau: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 

đối với hệ thống rừng đặc dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp tổ chức quản lý các khu rừng đặc dụng 

nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Tổng cục Lâm nghiệp quản lý các 

VQG nằm trên nhiều tỉnh (05 VQG) và các khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với hệ thống rừng đặc dụng ở địa phương. UBND tỉnh 

quản lý các VQG trên địa bàn tỉnh; Sở NN-PTNT trực tiếp quản lý hoặc phân cấp quản lý các khu BTTN, 

KBT loài và sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan cho Chi cục Kiểm lâm, hoặc thậm chí cả Hạt Kiểm lâm cấp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vo%E1%BB%8Dc_H%C3%A0_T%C4%A9nh
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huyện. Một số tỉnh như Thanh Hóa, UBND tỉnh phân cấp cho Sở NN-PTNT trực tiếp quản lý VQG trên 

địa bàn tỉnh (VQG Bến En) 

-Hiện nay, trong 164 khu rừng đặc dụng có 05 vườn quốc gia được phân cấp quản lý ở Trung ương, 09 khu 

rừng thực nghiệm nghiên cứu khoa học được phân cấp cho Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý. 

Các khu rừng đặc dụng còn lại được phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc trong hệ thống RĐD là 3.221 

người. 

-Các khu rừng đặc dụng phần lớn đã có Ban quản lý khu rừng đặc dụng, bộ máy quản lý được thống nhất 

tổ chức thành các phòng, ban: Phòng Tổ chức, Hành chính; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Khoa học 

và Hợp tác quốc tế; Phòng bảo tồn biển và đất ngập nước (đối với khu RĐD bao gồm các HST đó); và 

Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng. Một số KRĐD có lực lượng Kiểm lâm hoặc 

bảo vệ của KRĐD, thực hiện chức năng quản lý theo quy định. 

- Nhiệm vụ của Ban quản lý: Ngoài các quyền lợi được quy định tại điều 73-Luật Lâm nghiệp, ban quản lý 

RĐD có nghĩa vụ sau: Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến 

rừng; Trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của Luật này; Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, 

thực vật rừng, động vật rừng;  Phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; Chấp hành 

sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện 

phương án đã được phê duyệt; Hỗ trợ cộng đồng dân cư trong vùng đệm ổn định đời sống, phát triển kinh 

tế - xã hội theo quy định tại Điều 54 của Luật này; Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ theo quy định của Chính phủ; Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật 

1.2. Hệ thống rừng phòng hộ và tổ chức quản lý  

a) Hệ thống rừng phòng hộ  

 Tổng diện tích rừng phòng hộ trên toàn quốc hiện nay là 5,905,871 ha, diện tích rừng phòng hộ 

chiếm 40,7% tổng diện tích rừng của cả nước. Theo quy định của Luật Lâm nghiệp, 2017 ở Điều 5, rừng 

phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, 

chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, 

kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ 

xung yếu bao gồm: 

- Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên 

giới; 

- Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển. 

Bảng 2. Diện tích rừng phòng hộ toàn quốc phân theo chủ quản lý 

 

TT. 

  

Chủ quản lý Diện tích các loại rừng phòng hộ (ha) 

Cộng 
 

Chắn gió, 

cát 

Chắn sóng Bảo vệ môi 

trường 

 Tổng   5,905,871 5,365,282 38,908 236,708 264,972 

1  Hộ gia đình, cá 

nhân  

622,145 577,095 1,380 3,407 40,263 

2  Cộng đồng  659,961 628,380 357 201 31,023 



3  UBND xã  1,285,956 1,151,606 26,090 45,663 62,597 

4  Ban QLRPH  2,734,095 2,492,199 10,131 139,198 92,567 

5  Lâm trường QD  33,229 30,112                    -                    -   3,116 

6  Công ty LN  282,353 252,797 448 14,149 14,960 

7  Doanh nghiệp TN  24,465 21,806 42 2,081 537 

8  Doanh nghiệp NN  621 621                    -                    -                     -   

9  Đối tượng khác  32,293 28,473 198.9 1,238 2,383 

10  Ban quản lý RĐD  107,566 83,853                   -   19,530 4,183 

11  Các đơn vị vũ trang  86,110 67,658 262 5,051 13,140 

12  Hạt Kiểm Lâm  37,078 30,682                    -   6,192 204 

Như vậy, trong các loại RPH, thì rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích lớn nhất với 5.365.282 ha, 

chiếm 90,8%, rừng phòng hộ chắn sóng chiếm 4,0% so với tổng diện tích rừng phòng hộ.  

b) Quản lý hệ thống rừng phòng hộ  

       Trước đây quản lý RPH được thực hiện theo Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, ngày 9/6/2015, của 

Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tổ chức quản lý rừng phòng hộ được thực hiện theo quy định của Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018, quy định: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 

đối với hệ thống rừng phòng hộ trong phạm vi cả nước; trực tiếp tổ chức quản lý các khu rừng phòng hộ 

nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với hệ thống rừng phòng hộ ở địa phương. 

Việc thành lập Ban quản lý RPH được quy định tại Luật Lâm nghiệp (Điều 26), cụ thể:  

-Thành lập ban quản lý rừng phòng hộ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới có diện 

tích tập trung từ 5.000 ha trở lên hoặc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn 

biển có diện tích từ 3.000 ha trở lên; 

- Các khu rừng phòng hộ không thuộc trường hợp quy định tại điểm trên thì giao cho tổ chức kinh tế, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đơn vị vũ trang trên địa bàn để quản lý. 

Hiện nay, hệ thống quản lý rừng phòng hộ trên toàn quốc có 229 Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) 

trên tổng số 259 tổ chức quản lý rừng phòng hộ [2]. Quản lý hệ thống RPH có đặc trưng chủ yếu:  

-Các vùng sinh thái có số lượng các BQLRPH tập trung nhiều nhất là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (55 

BQL), vùng Tây Nguyên (50 BQL); vùng Đồng bằng Sông Hồng có số lượng BQLRPH ít nhất với 9 BQL.  

- Các BQL được chuyển đổi từ BQLDA 661 sau khi dự án 661 kết thúc, có 13 BQLDA 661 được chuyển 

thành BQLRPH tập trung tại các tỉnh Lai Châu (03), Lào Cai (08), Cao Bằng (02).  

- Trong 229 Ban QLRPH có 5.695 cán bộ, nhân viên đang làm việc, trong đó có 13 Ban có lực lượng 

Kiểm lâm, 169 Ban có lực lượng BVR chuyên trách, 47 Ban chưa có LLBVR chuyên trách, bình quân 

khoảng 1.500 ha rừng có một cán bộ. Theo quy định tại Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg là tổng biên chế 

của Ban quản lý rừng phòng hộ bao gồm cả viên chức, lực lượng kiểm lâm (nếu có) và người lao động 

được xác định trên cơ sở tối đa 700 hecta rừng có một biên chế, như vậy lực lượng cán bộ làm việc tại các 

BQLRPH còn thiếu nhiều. 



- Các BQLRPH quản lý, bảo vệ diện tích 2.984.158 ha rừng, chiếm 65,0% tổng diện tích rừng phòng hộ, 

diện tích còn lại do các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cộng đồng, lực lượng vũ trang… quản lý.    

 

2. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RĐD VÀ RPH 

2.1 Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng Việt Nam theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg  

     Luật NSNN (2002 và 2015) quy định đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của cả ngân sách nhà nước 

trung ương và địa phương, bao gồm chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác 

theo quy định của pháp luật. Chính sách đầu tư phát triển RĐD Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được quy 

định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, và có hiệu lực thi hành 

từ ngày 20/7/2012. Đây là công cụ pháp lý-tài chính quan trọng và cần thiết để thúc đẩy quá trình thực hiện 

chiến lược, quy hoạch, cải thiện tổ chức và quản lý hệ thống RĐD ở Việt Nam đến 2020 ở cả cấp quốc gia, 

địa phương (tỉnh) và khu RĐD. Qua nghiên cứu, đánh giá cho thấy, Quyết định 24/2012/QĐ-TTg có những 

mặt tích cực và hạn chế như sau:  

 

a) Tích cực 

-Quyết định 24 tạo ra sự nhất quán giữa quá trình, các nội dung lập quy hoạch phát triển RĐD (gồm cả phát 

triển du lịch sinh thái) với thời hạn 10 năm cũng như lập, phê duyệt dự án đầu tư, phát triển RĐD phù hợp 

với quy hoạch được duyệt mà trên thực tế, xét về mặt thời gian, BQL khu RĐD đều bắt đầu triển khai từ 

giữa năm 2012.  

- Cung cấp những hướng dẫn pháp lý cơ bản: hỗ trợ quá trình lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí hoạt động, đầu tư hàng năm; dự toán theo kế hoạch trung hạn và dài hạn, xây dựng các dự án 

đầu tư sử dụng NSNN, cũng như các định hướng chính sách về tạo nguồn thu từ đầu tư, kinh doanh du lịch 

sinh thái và DVMTR; 

 

- Quyết định 24 là một chính sách tương đối rõ ràng và mở rộng hơn phạm trù “đầu tư phát triển” (theo 

định nghĩa của Luật NSNN) vì đã xác định được có 03 nguồn đầu tư chính là: NSNN cho đầu tư phát triển 

(Điều 6); NSNN cho chi thường xuyên (Điều 7 và 8); và nguồn xã hội hóa (Điều 9-12).  

- Có chính sách hổ trợ cộng đồng rõ ràng: Điểm mới của Quyết định 24 chính là Điều 8 quy định NSNN “ 

hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để đồng quản lý RĐD; mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 

40 triệu đồng/thôn, bản/năm” và đã được Bộ Tài chính và Bộ NN-PTNT hướng dẫn áp dụng cụ thể tại 

Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT và Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT;      

-Kết quả tham vấn các BQL khu RĐD cho thấy: có 75,68% số KRĐD [3] được tham vấn đánh giá chính 

sách theo Quyết định 24 cho RĐD là cần thiết và phù hợp với yêu cầu tổ chức, quản lý và thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của từng khu RĐD, cũng như hệ thống RĐD ở từng địa phương; phản ánh đúng cam 

kết của nhà nước về trách nhiệm đảm bảo đầu tư ngân sách và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để 

bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của  quốc gia; 

 

b) Hạn chế 

- Quyết định 24 được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực thực hiện cắt giảm đầu tư công theo 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn 

định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Các Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT và chính quyền địa phương được 



yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công và giảm bội chi ngân sách nhà nước. 

Do vậy các địa phương gặp khó khăn cho việc cân đối vốn cho RĐD.  

 

Trên thực tế, theo báo cáo tổng kết Kế hoạch BVPTR giai đoạn 2011-2016 của Bộ NN-PTNT [4] thì mặc 

dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tổng chi NSNN cho BVPTR trong các năm 2013, 2014, 2015 và 2016 

vẫn liên tục tăng khá. 

-Quyết định 24, tuy có nhiều nội dung được đề cập trong các nội dung cần thiết cho hoạt động của các 

KRĐD, tuy nhiên các hạng mục về đầu tư lâm sinh chưa đầy đủ như đã được quy định trong Hệ thống mục 

lục ngân sách nhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Một số hạng mục hoạt động chưa xác định 

rõ nguồn đầu tư cho các hoạt động về nghiên cứu-khoa học; giám sát, bảo tồn ĐDSH tại các KRĐD; các 

hạng mục đầu tư để bảo vệ, bảo tồn mẫu chuẩn; đào tạo và tăng cường năng lực BTTN, QLBVR… 

 

 

Bảng 3. Ngân sách Nhà nước bố trí cho chương trình Bảo vệ và phát triển rừng 

                 Đơn vị tính: tỷ đồng 

Ngân sách nhà nước  2013 2014 2015 2016 

Tổng (tỷ đồng) 1.731.412 1.739.051 2.165.591 2.701.500 

Ngân sách trung ương 1.526.000 1.526.000 1.901.500 2.451.500 

Vốn đầu tư 976.000 976.000 1.351.500 1.351.500 

Vốn sự nghiệp 550.000 550.000 550.000 1.100.000 

Ngân sách địa phương 205.412 213.051 264.091 250.000 

Nguồn: Báo cáo tổng Kế hoạch BVPTR giai đoạn 2011-2016 của Bộ NN-PTNT. 

 

- Chưa có quy định có tính tổng thể để các KRĐD có thể kết nối tìm kiếm nguồn đầu tư và thực hiện các 

hoạt động có tính mục tiêu ở cấp quốc gia, như chương trình hoặc đề án về bảo tồn và phát triển bền vững 

các loài, quần thể động, thực vật hoang dã quý hiếm, bị đe dọa, ưu tiên bảo tồn toàn cầu đã được pháp luật 

quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP hay Nghị định 160/2013/NĐ-CP… 

 - Một số quy định thiếu hướng dẫn rõ ràng và chi tiết, gây khó khăn cho BQL khu RĐD trong việc lập dự 

toán và bảo vệ kế hoạch trước các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định và trình 

phê duyệt Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh), như đầu tư kinh phí QLBVR ổn định hàng năm trung 

bình 100.000 đồng/ha/năm, vậy BQL khu RĐD được phép chi bao nhiêu để tổ chức thuê, khoán, hợp đồng 

cộng đồng dân cư tại chỗ, hoặc bao nhiêu để mua sắm trang thiết bị QLBVR… 

- Mức khoán trên còn bất cập nếu so sánh với mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 400.000 đồng/ha/năm cho các 

hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định, và cộng đồng dân cư 

thôn tại các xã có điều kiện KT-XH khó khăn (Khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc miền núi. Theo quy 

định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.    

- Quy định cứng nội dung sử dụng kinh phí hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm (40 triệu 

đông/thôn, bản/năm) tại Điều 8 của Quyết định 24, hạn chế tính chủ động của BQL khu RĐD trong việc 

phối hợp với chính quyền và cộng đồng địa phương để giải quyết các nhu cầu thực tế địa phương nhằm 

thúc đẩy đồng quản lý rừng.  



-Quy định chưa đồng nhất về quản lý và sử dụng nguổn thu từ DVMTR của các khu RĐD: Chính sách chi 

trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP (và hiện nay là Nghị định 147/2016/NĐ-CP) và các văn 

bản hướng dẫn (như Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC) không xem đây là một loại phí 

DVMTR như quy định tại Điều 9 (Khoản 3) và Điều 14 của Quyết định 24. Như vậy, việc quy định nguồn 

thu từ chi trả DVMTR (theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP) như là thu phí DVMTR tại Điều 14 của Quyết 

định 24 là không phù hợp.  

-Trước năm 2018, các quy định chưa đảm bảo điều kiện để thúc đẩy BQL khu RĐD chủ động phát triển 

DLST: Các quy định khuyến khích đầu tư phát triển DLST tại Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT (Điều 8), 

Quyết định 24 (Điều 10-13) và Quyết định 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ NN-PTNT về Quy 

chế quản lý các hoạt động DLST tại các VQG, khu BTTN (Điều 6) vẫn còn hạn chế vì chưa quy định và 

hướng dẫn rõ ràng về quy trình, thủ tục, tiến độ liên quan đến chức năng thẩm định, phê duyệt, cấp phép và 

ký kết hợp đồng liên doanh-liên kết của các đơn vị có trách nhiệm, thẩm quyền và lợi ích liên quan.  

-Triển khai thực hiện Quyết định 24/2012/QĐ-CP chưa đồng bộ giữa các địa phương và BQL khu RĐD về 

cả thời gian lẫn phương pháp thực hiện. Về thời gian, phần lớn các khu RĐD bắt đầu áp dụng từ năm 2014 

sau khi các thông tư hướng dẫn có hiệu lực thi hành, như Thông tư 100 có hiệu lực từ 23/9/2013 và thông 

tư 10 có hiệu lực từ 12/5/2014.  

 

2.2. Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ  

Tuy hiện nay Quyết định 17/2015/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành từ năm 2018 và thay thế bằng Nghị 

định 156/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, 2017, nhưng trong giai 

đoạn 2013-2018, các hoạt động của các chủ quản lý RPH đều thực hiện theo hướng dẫn của Quyết định 17. 

a) Tích cực 

- Tạo khung pháp lý quan trọng để thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển các loại rừng phòng hộ từ 

Trung ương đến các địa phương và Ban quản lý rừng trên cả nước. Hiện đã có 229 Ban QLRPH trên toàn 

quốc. 

- Cung cấp những hướng dẫn pháp lý cơ bản: hỗ trợ quá trình lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí hoạt động, đầu tư hàng năm; dự toán theo kế hoạch trung hạn và dài hạn, xây dựng các dự án 

đầu tư sử dụng NSNN. 

- Phân cấp quản lý hệ thống RPH rõ ràng từ cấp Trung ương (Bộ NN&PTNT) xuống cấp tỉnh, huyện, xã 

và Ban quản lý. Mỗi cấp có nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý, bảo vệ RPH.  

- Xác định rõ được định mức biên chế của RPH, thuận lợi cho việc áp dụng tại các địa phương và xác định 

được biên chế cần thiết cho các Ban quản lý RPH… 

b) Tồn tại 

- Quyết định 17/2015/QĐ-TTg quy định quy chế quản lý RPH chung, không phải là quyết định đầu tư phát 

triển RPH, không xác định được khối lượng nguồn kinh phí cụ thể cho các hoạt động tại RPH, nguồn vốn 

quy định lấy từ nguồn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chung hàng năm,  nên khó khăn cho các đơn vị 

khi xây dựng các kế hoạch họat động hàng năm cũng như kế hoạch trung hạn và dài hạn cho RPH.  

 

- Hệ thống phân chia RPH theo Quyết định gồm 4 loại RPH: Rừng phòng hộ đầu nguồn; Rừng phòng hộ 

chắn gió, chắn cát bay; Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên 

hiện theo NĐ 156, RPH có 5 loại, nên cần có hướng dẫn để chuyển đổi phân loại phù hợp. 

- Các hoạt động còn thiếu như hoạt động nghiên cứu khoa học trong RPH; hoạt động tuyên truyền giáo dục 

về bảo vệ và phát triển RPH… chưa được đề cập và xác định nguồn kinh phí thực hiện.  

- Một số chưa có định mức rõ ràng như chi phí chi thường xuyên cho QLBVR hàng năm là bao nhiêu cho 

1 biên chế. Mức khoán bảo vệ rừng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, bình quân 200.000 



đồng/hecta/năm đối với diện tích khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tuy 

nhiên không chi tiết cho các hoạt động nên khó khăn cho vấn đề thanh quyết toán. 

- Chưa quy định và hướng dẫn rõ ràng về quy trình, thủ tục, tiến độ liên quan đến chức năng thẩm định, 

phê duyệt, cấp phép và ký kết hợp đồng liên doanh-liên kết của các đơn vị có trách nhiệm, thẩm quyền và 

lợi ích liên quan để thực hiện du lịch sinh thái hay cho thuê môi trường rừng. Chưa quy định cụ thể chính 

sách ưu đãi cho các hoạt động du lịch sinh thái trong RPH. 

- Việc xây dựng tiêu chí đánh giá, giám sát các hoạt động quản lý bảo vệ RPH hàng năm chưa được đề cập 

để thực hiện. Đây là vấn đề rất quan trọng, vì hiện diện tích RPH chiếm tỷ lệ lớn so với tổng diện tích rừng 

của cả nước…  

 
PHẦN III 

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, 

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RĐD VÀ RPH 
 

1. VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RĐD, RPH 
 

1.1. Đối với hệ thống rừng đặc dụng   

Tuy chưa có số liệu đầy đủ của toàn hệ thống, nhưng các thông tin tổng hợp từ các KRĐD trong 

giai đoạn 2014 - 2019 cho thấy: 

- Trong tổng số 60 KRĐD, thống kê của 41 Ban quản lý cho thấy các hoạt động của các BQL khu 

RĐD chủ yếu là từ ngân sách Nhà nước hơn 2.719,5 tỷ đồng, chiếm 68,5%, trừ một số VQG, hoặc KBT 

có nguồn thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ môi trường rừng. Nguồn đầu tư của nhà nước vẫn giữ ổn 

định cho các VQG và có xu hướng tăng lên đối với các KBT. Kết quả phân tích của 18 VQG và 24 KBT 

trong hệ thống rừng đặc dụng cho thấy (Bảng 5).    

Bảng 4. Các nguồn thu của các khu rừng đặc dụng 

                  Đơn vị tính: Triệu đồng 

Vùng 

Sinh 

thái 

Tổng cộng Phân theo các nguồn thu  

Từ ngân 

sách nhà 

nước 

Từ  phí, 

lệ phí 

Từ cho 

thuê 

MTR 

Từ chi trả 

DVMTR 

Từ liên 

doanh, 

liên kết 

DLST 

Tự tổ 

chức 

hoạt 

động 

DLST 

Nguồn 

thu từ 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

Nguồn 

thu khác 

Vườn 

QG 

2,719,512.9  1,735,959.7  271,930.4  38,537.4  406,001.8  20,177.0  71,161.1  2,233.0  173,512.5  

2014 337,234.2 244,445.5 4,814.7 4,501.0 49,803.7 2,906.0 9,365.5 180.0 21,217.8 

2015 368,845.3 261,980.9 5,527.8 6,101.0 56,486.2 3,701.0 10,874.2 1,010.0 23,164.1 

2016 358,704.4 241,073.8 8,567.2 4,981.0 50,691.0 8,967.0 12,589.6 130.0 31,704.8 

2017 413,165.1 282,060.1 12,765.0 4,981.0 59,941.8 2,345.0 11,626.5 85.0 39,360.7 

2018 943,985.4 516,070.1 231,763.7 17,973.4 109,023.8 2,258.0 14,117.7 585.0 52,193.7 

2019 300,024.7 192,775.5 8,492.0 0.0 80,055.2 0.0 12,587.6 243.0 5,871.4 

          

Các 

K 

RĐD 

khác 

885,711.10 732,146.40 0 

 

0 

 

127,603.10 5,805.00 0 

 

0 

 

20,156.60 



 

-Kết quả phân tích cho thấy trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý và đầu tư cho RĐD, nhất 

là Quyết định 24/2012/QĐ-TTg, nguồn thu tại các KRĐ có xu hướng tăng lên từ năm 2014 đến 2019. 

Trong đó nguồn thu từ ngân sách nhà nước năm 2018 là 361.426,30 triệu đồng so với năm 2014 là 

704.963,80 triệu đồng, tăng đột biến tới 95%, trung bình các năm tăng khoảng 10-15%.    

- Thu từ dịch vụ môi trường rừng chiếm tỷ lệ cao nhất 1,9% trong các nguồn thu ngoài ngân sách nhà 

nước. Mặt khác nguồn thu này tăng lên 60% đối với các VQG và 370% đối với các KRĐD từ từ năm 

2014 đến năm 2019. 

- Các nguồn thu từ phí và lệ phí, từ hoạt động du lịch… đều tăng qua các năm, chủ yếu tập trung ở các 

VQG, như vậy công tác tổ chức hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết trong hoạt động du lịch, dịch vụ 

đã được tăng cường tại các VQG. Các loại KRĐD khác chưa có nhiều hoạt động về du lịch, thuê môi 

trường rừng, nghiên cứu khoa học.  

 

1.2.Đối với rừng phòng hộ 

Kết quả thu thập tổng hợp thông tin từ hệ thống các KRPH cho thấy trong 66 KRPH, có các nguồn thu 

cho công tác bảo vệ và phát triển RPH như sau:   

- Đầu từ từ ngân sách nhà nước giảm, nếu so sánh năm 2014 nhà nước đầu tư 1.079.551,9 triệu đồng với 

các năm tiếp theo đều giảm dần từ 20,0% đến 53%, năm 2018 giảm còn 156.376,4 triệu đồng, trong khi 

nguồn thu từ dịch vụ môi trường tăng lên từ 90.140,4 triệu đồng năm 2014 lên 207.656,2 triệu đồng, tăng 

tới 230%; các nguồn thu từ phí và lệ phí, từ hoạt động du lịch đều tăng. 

-Đối với các KRPH nguồn từ ngân sách nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong các nguồn thu để bảo vệ 

và phát triển RPH, chiếm tới 65,6% nguồn thu. Nguồn từ dịch vụ môi trường rừng đống vai trò quan 

trọng để triển khai các hoạt động bảo vệ rừng, nhất là đối với các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong 

phân bổ ngân sách cho rừng phòng hộ. 

 

Bảng 5. Nguồn thu của các khu rừng phòng hộ giai đoạn 2014-2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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2014 116,980.80 103,101.50 0 

 

0 

 

10,320.40 755 0 

 

0 

 

2,804.00 

2015 128,866.90 109,266.10 0 

 

0 
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3,022.00 
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2018 
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0 
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2019 156,131.70 131,912.30 0 

 

0 

 

20,527.50 900 0 

 

0 

 

2,792.00 

Tổng  3,605,223.9 2,468,106.2 271,930.4 38,537.4 533,604.7 25,982.0 71,161.1 2,233.0 193,669.1 

Tỷ lệ 

(%) 

100 68.5 7.5 1.0 14.9 0.7 1.94 0.06 5.4 



2014 1349932.4 1079551.9 576.8 7940 90140.4 0 0 0 171723.

3 

2015 808906.3 582936.8 1476.0 5642.7 76020.7 12632 1200.4 10544.

2 

118453.
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12894.6 2179.4 7906.2 44326.9 

2019 187503.3 111,573.9 744.3 6537.6 18319.4 26635.8 1930.2 2860.6 18901.5 

Tổng 3768681.0 2472296.1 7419.8 48551.

3 

602798.

6 

63574.9 8174.6 41370.

5 

513622.

3 

Tỷ lệ 

(%) 

 65,6 0,2 1,3 15,9 1,7 0,2 1,1 13,6 

 

Nguồn: Báo cáo phục vụ Hội nghị về RĐD và PH, Tổng cục Lâm nghiệp, 2019. 

 

 
  

  Biểu đồ 2. Vốn đầu tư của Nhà nước cho RPH 

giảm trong giai đoạn 2014 - 2019 

      

  
 

Biểu đồ 3 . Nguồn thu từ cho thuê MTR và dịch 

vụ MTR của các KRPH tăng trong giai đoạn 

2014-2019 

 

 

- Do hoạt động du lịch còn gặp nhiều khó khăn đối với các KRPH nên nguồn thu về phí, lệ phí; tổ chức 

hoạt động du lịch còn thấp.  

- Như vậy đối với các KRPH do các địa phương quản lý, do các nguồn thu khác đã tăng lên, nhất là thu từ 

dịch vụ môi trường rừng, nên các địa phương đã có xu hướng cắt giảm nguồn ngân sách nhà nước cho các 

KRPH.   

- Từ kết quả trên cho thấy đối với RPH, nhà nước cần có chính sách cụ thể để thu hút đầu tư và mở rộng 

các hoạt động du lịch, các dự án hổ trợ quốc tế và tăng nguồn đầu tư nhà nước cho các KRPH.   
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2.ĐẦU TƯ QUẢN LÝ BẢO VỆ RĐD, RPH 
Các thông tin tổng hợp từ các KRĐD cho thấy hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng là 

một trong những nội dung hoạt động chủ yếu của các BQLR Đặc dụng, phòng hộ.  

2.1. Khoán bảo vệ rừng đặc dụng 

Số liệu thống kê của  46 KRĐD (Phụ lục 1), bao gồm 23 VQG và 23 KBT cho thấy: 

- Rừng đặc dụng: Diện tích đưa vào khoán bảo vệ trung bình là 581.122 ha/năm, tổng số vốn đầu tư cho 

hoạt động bảo vệ RĐD trong giai đoạn (2014-2019) tại các địa phương là 1,322,704.40 triệu đồng (mức hỗ 

trợ khoán bảo vệ rừng bình quân khoảng từ 350.000 - 400.000 đồng/ha/năm), trong đó: tiền khoán cho hộ 

gia đình chiếm 56,4%; tiền khoán cho cộng đồng chiếm 32,3%; tiền khoán cho đơn vị lực lượng vũ trang 

chiếm 4,7%; tiền khoán cho đối tượng khác chiếm 6,6%;. Trong đó: ngân sách chiếm khoảng 69,0%; nguồn 

thu từ dịch vụ môi trường rừng chiếm khoảng 30,2%; Nguồn vốn khác chiếm 0,7%; Những vùng có nguồn 

thu từ chi trả dịch vụ môi trường lớn phải kể đến là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây 

Nguyên. 

- Đầu tư cho công tác khoán bảo vệ rừng chiếm đến gần 30 % tổng nguồn thu của các KRĐD. Diện tích 

rừng giao khoán tăng lên trong gia đoạn 2014 đến 2019. 

- Đối tượng giao khoán bảo vệ rừng chủ yếu là hộ gia đình, cộng đồng, lực lượng vũ trang…, đây là một 

trong những hình thức thu hút người dân và các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ rừng đặc dụng và rừng 

phòng hộ.  

-  Nguồn kinh phí cho khoán bảo vệ bao gồm ngân sách nhà nước là chủ yếu; tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng. Một số KBT gặp khó khăn trong bố trí kinh phí, thi nguồn kinh phí từ chi trả dịch vụ môi 

trường rừng là nguồn chủ yếu để thực hiện khoán bảo vệ, như  KRĐD Mường Nhé, tỉnh Điện biên đã 

dùng 41,845 tỷ đồng trong 6 năm, chiếm 50% tiền thuê khoán bảo vệ rừng của Khu rừng đặc dụng.  

- Rừng phòng hộ: có 53 BQL thực hiện khoán BVR, diện tích trung bình đưa vào khoán bảo vệ 21.634 

ha/năm, tổng số vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ RPH năm 2017 tại các địa phương là 3,049,444 triệu đồng 

(mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân khoảng từ 350.000 - 400.000 đồng/ha/năm), trong đó: tiền khoán 

cho hộ gia đình chiếm 56,0%; tiền khoán cho cộng đồng chiếm 21,1%; tiền khoán cho nhóm hộ gia đình 

chiếm 19,9%; tiền khoán cho đơn vị lực lượng vũ trang chiếm 5,4%. Trong đó: ngân sách chiếm khoảng 

39,22% , còn lại do nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và các dự án chi trả; Những vùng có nguồn thu 

từ chi trả dịch vụ môi trường lớn phải kể đến là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên 

(Phụ lục 2) 

-Đối với RPH, nguồn kinh phí chủ yếu là từ ngân sách nhà nước (chiếm 42,4%)  và tiền chi trả DVMTR, 

các nguồn khác rất ít, do vậy khoán quản lý bảo vệ rừng đối với RPH là rất khó khăn.  

- Tuy đã chú trọng đầu tư cho việc khoán bảo vệ rừng, nhưng do kinh phí đầu tư hàng năm còn hạn chế từ 

ngân sách nhà nước, nên diện tích rừng được khoán bảo vệ chiếm tỷ lệ nhỏ tại các KRĐD, như KRĐD 

Ngọc Linh với diện tích có rừng là 37.485,9 ha, hàng năm đưa vào khoán bảo vệ trung bình 16.720 ha, 

chiếm 44,6% diện tích của KBT, với kinh phí trung bình 3,7 tỷ đồng/năm cho khoán bảo vệ rừng là rất ít 

so với nhu cầu.   

-Bảo vệ rừng là hoạt động chính của các BQL RPH, tuy nhiên so với các KRĐD thì các Ban QLRPH còn 

gặp nhiều khó khăn do nguồn thu ít, vốn nhà nước hạn chế nên diện tích đưa vào khoán bảo vệ thấp, trong 

khi diện tích còn lại lớn, lực lượng của các BQL không thể bảo vệ tốt diện tích rừng còn lại. Khu PH 



Sông Lô Gâm với diện tich 19.332  ha, mỗi năm chỉ khoán bảo vệ được trung bình 2.975 ha, chiếm 15,3% 

diện tích cần bảo vệ, do thiếu kinh phí. 

3. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ 
Trồng rừng mới và khoanh nuôi tái sinh trong các KRĐD là một trong những nhiệm vụ của các 

BQL, Kết quả tổng hợp trồng rừng của 55 KRĐD cho thấy có 28 KRĐD, trong 64 KRPH có 14 đơn vị 

thực hiện trồng rừng trong 6 năm qua. Kết quả cụ thể (Bảng 9, 10):  

Rừng đặc dụng: 

-Do diện tích đất trống còn lại trong các KRĐD thường không lớn, mặt khác theo quy định các loài cây 

lựa chọn trồng rừng phải là các loài cây bản địa cho mục tiêu lâu dài, kinh phí lớn hơn trồng các loài cây 

khác…do vậy diện tích trồng rừng hàng năm của các KRĐD không lớn. Diện tích trồng rừng đặc dụng 

8.579,5 ha, trung bình mỗi năm trồng 1429 ha/năm, diện tích khoanh nuôi tái sinh 23.120,7 ha. 

- Tổng diện tích RPH được trồng trong giai đoạn 2014-2017 là 49.681,7 ha, trong đó: vùng ĐBB chiếm 

29,9%; tiếp đến vùng TBB chiếm 19,2%; vùng BTB chiếm 16,1%; vùng Duyên hải NTB chiếm 18,1%; 

vùng TNB chiếm 6,9%; vùng TN chiếm 3,8%; vùng ĐNB chiếm 3,3%; và thấp nhất là vùng đồng bằng 

Sông Hồng chiếm 2,8%. Những loài cây trồng rừng chính được sử dụng là những loài cây bản địa ở địa 

phương và những loài cây trồng phụ trợ thuộc nhóm Acacia spp.  

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên là biện pháp lâm sinh phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế 

tự nhiên để phục hồi rừng bằng các biện pháp bảo vệ, chống chặt phá, phòng cháy và chữa cháy rừng, 

phát dọn dây leo, cây bụi để thúc đẩy thành rừng trong thời hạn xác định. Đối tượng áp dụng là đất có 

trảng cỏ, cây bụi xen cây gỗ và bãi bồi cửa sông, ven biển có mật độ cây tái sinh mục đích đạt chiều cao 

trên 0,5m lớn hơn 500 cây/ha; cây tái sinh mục đích phân bổ tương đối đều trên toàn diện tích hoặc có các 

khoảng trống dưới 1000 m2.  

-Việc khoanh nuôi tái sinh rừng thuận lợi hơn do điều kiện được bảo vệ và điều kiện lập địa tại các KRĐ 

đảm bảo nên khoanh nuôi đạt kết quả tốt, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên chỉ có 14 KRĐD thực hiện.  

- Nguồn kinh phí dành cho hoạt động trồng rừng và khoanh nuôi không lớn tại các KRĐD, mặt khác một 

số KRĐD, việc trồng rừng trên đất nương rẩy cũ thu hồi, gặp nhiều khó khăn để vận động người dân cùng 

tham gia. Nguồn kinh phí và diện tích trồng rừng không tăng trong giai đoạn này. 

Bảng 6. Đầu tư trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh RĐD giai đoạn 2014-2019 
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tính 

Tổng Phân theo các năm 
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2043.9 1,441.90 1550 1178.2 1570.4 795.1 
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8 

10,885.1 14,155.1 27,732.0
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1 
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  0   0 0 0 0 0 

1  Trồng 
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Ha 3,702.20 1,206.40 784.5 583.9 274.4 663.6 189.4 

 2 Khoan

h nuôi 

TSTN 
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3 Tổng 
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95,106.9
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1 

Trồng 

rừng  

Tr.đồ

ng 
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0 
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2 
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ng 
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Nguồn: Báo cáo phục vụ Hội nghị về RĐD và PH, Tổng cục Lâm nghiệp, 2019. 

 

Rừng phòng hộ: 

- Đối với rừng phòng hộ do quy định về trồng rừng và chế độ hưởng lợi của người tham gia thực hiện 

được quy định tương đối rõ nên người dân được tham gia, diện tích trồng rừng phòng hộ tương đối lớn 

của 58 KRPH, với diện tích 58.272,0 ha, trung bình mỗi năm trồng 1.004ha/năm. 

Diện tích khoanh nuôi tại các KRPH 48.382,0 ha, trung bình khoanh nuôi 8.063 ha/năm, chủ yếu các Ban 

quản lý tự thực hiện và trong giai đoạn 2014-2019 diện tích và kinh phí dành cho hoạt động khoanh nuôi 

tái sinh tự nhiên không tăng đối với RPH. Tổng kinh phí cho trồng rừng và khoanh nuôi 205.061 tỷ đồng. 

 Bảng 7. Đầu tư trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh RPH giai đoạn 2014-2019 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Hạng mục Đơn vị 

tính 

Tổng  Phân theo các năm  

2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 

1 Diện tích TR Ha 58.272,0 10,845 9,265 8,505 10,982 9,701 8,974 

1.2 Khoanh nuôi  Ha 48.382,0 10,206 10,498 9,622 7,829 7,066 3,161 

2 Tổng kinh phí Tr.đồng 205.061,0 38,294 57,453 27,358 41,523 23,050 17,383 



2.1 Trồng rừng  Tr.đồng 271.729,0 45,397 77,101 38,050 56,707 35,948 18,526 

2.2 Khoanh nuôi  Tr.đồng 77.897,0 7,409 15,036 13,142 19,396 16,519 6,395 

 

- Khoanh nuôi có trồng bổ sung Chủ yếu được áp dụng ở hệ thống RPH. Tổng diện tích RPH đã áp dụng 

kỹ thuật làm giàu rừng từ năm 2014 đến năm 2017 là 3.012,8 ha, tập trung nhiều tại các tỉnh như: Tỉnh 

Thanh Hóa (774,6 ha), Quảng Bình (211,7 ha), Hà Tĩnh (30 ha), Đồng Nai (647,2 ha), Bạc Liêu (68,4 ha). 

- Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên được quy định bảo vệ nghiêm ngặt và thuộc sở hữu của Nhà Nước. Tuy 

nhiên hiện nhiều BQLR đang gặp nhiều khó khăn trong quản lý, bảo vệ, nhất là trồng rừng, khoanh nuôi 

tái sinh, do nguồn kinh phí ở các tỉnh nghèo không cân đối được cho hoạt động hàng năm, mặt khác chưa 

có quy chế cụ thể về đầu tư cho RPH.  

4. ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được thực hiện tại các KRĐD và PH trong thời gian qua 

đã được các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chủ động phối hợp với các Viện nghiên cứu, các 

trường đại học trong và ngoài nước triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong nước và quốc 

tế. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn lực kinh phí, con người nên các hoạt động này mới chỉ dừng lại ở quy 

mô nhỏ, kết quả đạt được còn khiêm tốn. Kết quả tổng hợp cho thấy (bảng 11):  

-Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: số liệu thống kê trong 60 KRĐD có 34 BQL thực hiện đề tài chiếm 

56,6% tổng số KRĐD khảo sát. Tổng kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học của RĐD là  290.927,5 

triệu đồng. Các VQG có tới 80% đơn vị thực hiện với số tiền 125.804,14  triệu đồng cho 132 đề tài, 

chiếm 88,5% số lượng đề tài. Như vậy các đề tài chủ yếu vẫn do các VQG thực hiện. 

- Công tác nghiên cứu tại các KRPH thực hiện chưa nhiều, chủ yếu trong 66 KRPH được khảo sát cho 

thấy có 2 ban quản lý thực hiện đề tài, với tổng kinh phí 7.018, o triệu đồng.         

- Các dự án quốc tế hổ trợ chủ yếu tập trung vào RĐD, với 43 dự án tróng các VQG có 30 dự án, với số 

vốn hơn 258 tỷ đồng. Các khu RPH, thu hút được ít dự án quốc tế, có 7 khu đã cố gắng tiếp cận và thực 

hiện dự án như Ban QLRPH Sông chàng- Thanh Hóa thực hiện dự án của JICA về Phục hồi và quản lý 

bền vững rừng phòng hộ, tuy nhiên chưa nhiều ban thực hiện được, mặc dù diện tích rừng phòng hộ rất 

lớn, đây cũng là vấn đề cần nghiên cứu để có chính sách thu hút dự án trong thời gian tới. 

- Kết quả chung đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tập trung chủ yếu 

vào việc nghiên cứu nhân giống một số loài cây rừng có giá trị bảo tồn; Nghiên cứu Bảo tồn nguồn gen cây 

thuốc quí (Tam thất hoang, Hoàng lên gai, Giảo cổ lam,….; Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi 

sinh sản để phát triển một số loài động vật quý hiếm có giá trị kinh tế như các loài Chim Công, Cầy hương…; 

xây dựng mô hình bảo tồn ngọai vi các loài cây bản địa. Ngoài ra, các Vườn quốc gia còn hợp tác với nhiều 

nhà khoa học ngoài nước ở các trường Đại học Columbia (Mỹ), Tennessee (Mỹ) Tasmania (Úc), Đại học 

Laval (Canada), Viện ký sinh trùng Matxcơva và Viện sinh học biển Viễn Đông thuộc Viện hàn lâm khoa 

học Liên bang Nga; Vườn thực vật New York (Mỹ); Bảo tàng Paris (Pháp); Tổ chức GIZ (Đức); Vùng 

Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp);…..để nghiên cứu, đào tạo, trao đổi và chia sẻ thông tin. 

Bảng 8.Thực hiện đề tài, dự án thực hiện tại các KRĐD, RPH, giai đoạn 2014-2019 

    



 

TT. 

  

 

Hạng mục 

  

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ 

Số lượng đề 

tài/dự án 

Kinh phí  

(Tr. đồng) 

Số lượng Kinh phí  

(Tr. đồng) 

 Tổng   574.031,0  586.157,0 

1  Đề tài 149 290.927,5  7.018,0 

  VQG thực hiện 132 125.804,14    

  KBT thực hiện 17  39.319,3    

2  Dự án 43 283.103,5  5.108,0 

  VQG thực hiện 30 258.344,4   

  KBT thực hiện 13 24.759,1   

 

-Có sợ chênh lêch về thực hiện đề tài dự án giữa các KRĐD và các KRPH là do các KRĐD nói chung 

được thành lập sớm và có nhiều chính sách thực hiện để quản lý, bảo vệ và được quan tâm nhiều hơn từ 

các chương trình của nhà nước hơn các KRPH. Mặt khác lực lượng khoa học hoạt động trong hệ thống 

RĐD đông đảo hơn, cán bộ có trình độ sau đại học nhiều hơn, cơ sở vật chất tốt hơn... do vậy có nhiều 

điều kiện để thực hiện các đề tài, dự án. Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm về xây dựng chính sách 

cho hệ thống quản lý RPH.    

5. ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG  
5.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các KRĐD 

- Số liệu đánh giá của 60 KRĐD cho thấy có 30 khu có xây dựng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn này, trong 

đó có 18 VQG và 16 KBT, với tổng kinh phí hơn 1.330,5 tỷ đồng. Như vậy kinh phí xây dựng hạ tầng 

không nhiều như các giai đoạn trước. 

- Các VQG vẫn chiếm tỷ lệ lớn 74,3% trong kinh phí xây dựng cơ bản của KRĐD, tập trung nhiều vào các 

VQG trực thuộc địa phương. Các KBT ngoài VQG có tỷ lệ vốn đầu tư cơ bản thấp. 

- Trong các công trình xây dựng cơ bản tỷ lệ vốn tập trung nhiều vào xây dựng các công trình phục vụ quản 

lý như văn phòng, đường tuần tra, trạm bảo vệ...Các công trình phục vụ chống cháy, các công trình kết hợp 

du lịch sinh thái và giáo dục môi trường cũng được chý ý đầu tư xây dựng. 

- Công việc rà soát quy hoạch các KRĐD; cắm mốc ranh giới, chưa được nhiều địa phương quan tâm, mặc 

dù hiện nay vấn đề xâm lấn, khai thác tài nguyên vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều nơi rất gay gắt, do vậy việc rà 

soát quy hoạch, xây dựng mốc giới cần được chú ý đầu tư trong thời gian tới.    

 

 Bảng 9. Đầu tư xây dựng cơ bản tại các BQLRĐD, giai đoạn 2014-2019 

 

 

Thời 

gian 

 

 

 

Tổng 

Kinh phí đầu tư phân theo hạng mục (triệu đồng) 

Công trình 

phục vụ 

công tác 

quản lý 

Công trình 

phục vụ 

PCCCR 

Công trình 

phục vụ 

nghiên cứu 

khoa học 

Công trình 

phục vụ 

DLST kết 

hợp 

GDMT 

Công trình 

khác 

Tổng 1,330,541.30 624,024.20 160,748.70 24,455.30 160,748.70 426,797.80 



Vườn 

QG 

989,655.80 502,512.90 151,685.30 15,767.50 151,685.30 229,785.80 

2014 112,820.20 80,368.80 966.8 5,801.40 966.8 20,254.20 

2015 170,087.00 101,264.20 12,671.70 0 12,671.70 48,622.80 

2016 185,903.90 105,321.90 7,540.40 17,830.30 7,540.40 54,297.90 

2017 192,527.70 55,242.70 27,553.20 1,328.80 27,553.20 40,864.00 

2018 295,840.10 137,170.70 102,309.40 1,597.70 102,309.40 54,747.00 

2019 90,732.40 70,609.30 643.9 0 643.9 11,000.00 

Các 

KBT 

 

340,885.40 

 

121,511.30 

 

 

9,063.50 

 

8,687.80 

 

9,063.50 

 

197,012.00 

2014 37,933.60 11,268.00 5,000.00 3,354.70 5,000.00 14,948.00 

2015 63,040.50 27,563.00 229.30 5,333.20 229.30 28,878.00 

2016 104,436.90 35,408.80 2,191.10 0 2,191.10 66,837.00 

2017 41,054.20 17,878.20 1,060.00 0 1,060.00 22,116.00 

2018 55,181.90 13,993.90 501.30 0 501.30 40,475.70 

2019 39,238.50 15,399.40 81.8 0 81.8 23,757.30 

Nguồn: Báo cáo phục vụ Hội nghị về RĐD và PH, Tổng cục Lâm nghiệp, 2019. 

 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ RĐD có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện 

làm việc cho cán bộ, nhân viên, tuy nhiên cần cân đối giữa các KBT và VQG. Hiện nhiều KBT có cơ sở 

vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhất là ở các tỉnh khó khăn về tài chính, do vậy trong 

xây dựng chính sách cần có quy định cụ thể về cơ sở vật chất của các KBT để các BQL thực hiện tốt chức 

năng của mình.   

5.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các KRPH 

- Xây dựng cơ bản tại các BQLRPH trong giai đoạn này được đầu tư không lớn, số liệu tổng hợp cho thấy 

trong 66 Ban quản lý có 49 ban có đầu tư xây dựng cơ bản, tuy nhiên so với các KRĐD, các KRPH được 

đầu tư xây dựng cơ bản ít hơn nhiều trong 6 năm chỉ đầu tư hơn 79 tỷ đồng, chủ yếu xây dựng các công 

trình phục vụ công tác quản lý, chiếm tới 82,2%.     

- Các công trình phục vụ cho nghiên cứu khoa học, các công trình du lịch kết hợp với giáo dục môi trường 

không được đầu tư xây dựng trong các KRPH, trong giai đoạn này. Đây cũng là vấn đề cần quan tâm trong 

xây dựng chính sách, khi muốn đưa các Ban quan lý vào hoạt động tự chủ; thu hút du lịch; thực hiện các 

đề tài, dự án... 

Bảng 10. Đầu tư xây dựng cơ bản tại các BQL rừng phòng hộ, giai đoạn 2014-2019 

 Năm 

thực 

hiện 

Tổng 

Kinh phí đầu tư theo hạng mục (triệu đồng) 

Nguồn 

ngân sách 

Nhà nước 

Công 

trình 

phục 

vụ công 

tác 

quản lý 

Công 

trình 

phục vụ 

PCCCR 

Công trình 

phục vụ 

nghiên cứu 

khoa học 

Công trình 

phục vụ 

DLST kết 

hợp GDMT 

Kinh phí 

đầu tư 

công 

trình 

khác 

Tổng 79,184 65,023 10,650 0 0 3,511 27,332 



2014 9,269 8,262 0 0 0 1,008 4,529 

2015 8,922 7,615 0 0 0 1,307 4,450 

2016 13,528 12,911 0 0 0 617 4,563 

2017 14,836 14,257 0 0 0 579 6,093 

2018 15,921 15,921 0 0 0 0 5,036 

2019 6,057 6,057 0 0 0 0 2,661 

Nguồn: Báo cáo phục vụ Hội nghị về RĐD và PH, Tổng cục Lâm nghiệp, 2019. 

 

Như vậy nguồn vố đầu tư cho xây dựng cơ bản 

đối với BQLR phòng hộ có xu hướng tăng dần 

từ năm 2014 đến năm 2019. 

Biểu đồ 5. Các nguồn vốn đầu tư cho RĐD 

trong giai đoạn 2014 - 2019

- Hiện nay nguồn vốn xây dựng cơ bản vẫn chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, nhiều BQL muốn mở rộng 

trồng rừng, nhưng không vay được vốn ngân hàng vì không có tài sản thế chấp, đây là vấn đề cần được xem 

xét cả trong hệ thống tổ chức, quản lý RPH. 

- Vấn đề mốc gới, rà soát quy hoạch chưa được quan tâm, nên nhiều KRPH vẫn bị lấn chiếm, xâm hại tài 

nguyên, cần được xem xét cụ thể trong xây dựng kế hoạch giai đoạn tới của KRPH. 

6. ĐẦU TƯ HỔ TRỢ CỘNG ĐỒNG 
- Rừng đặc dụng: Hổ trợ cộng đồng là một trong những nội dung quy định trong quyết định của Chính 

phủ, đối với rừng đặc dụng, trong giai đoạn 2014-2019, các KRĐD đã hổ trợ cho các cộng động vùng đệm 

các KRĐD với số tiền 175,280 tỷ đồng. Nguồn hổ trợ tuy chưa nhiều, nhưng đây là nguồn kinh phí hổ trợ 

có hiệu quả để góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân và thu hút cộng đồng cùng tham gia quản 

lý, bảo vệ rừng. 

-Nguồn vốn hổ trợ tập trung vào các hoạt động: Xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nhà văn 

hóa chiếm 65,%; phát triển chăn nuôi chiếm 12,9%; trồng cây ăn quả, trồng rừng chiếm 9,6%... chủ yếu 

nguồn vốn tư ngân sách nhà nước 72,2%. 

 

Bảng 11.Kinh phí hổ trợ cộng đồng của các KRĐD, giai đoạn 2014-2019  

 

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ cộng đồng theo hạng mục hỗ trợ 

(triệu đồng) 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

0 10000 20000

2014

2015

2016

2017

Năm
2018

9,269

8,922

13,528

14,836

15,921

Năm

Kinh phí



Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng  

Xây dựng 

hạ tầng 

(đường, 

nhà văn 

hóa,…) 

Chăn nuôi 

(trâu, bò, 

lợn…) 

Trồng 

cây ăn 

quả, 

trồng 

rừng 

 

Hỗ trợ 

khác 

 

Ngân sách 

Nhà nước 

 

Nguồn 

khác 

Tổng 175,280.20 115,367.60 22,650.50 16,881.30 20,380.90 126,715.30 14,762 

Vườn 

QG 

98,217.60 66,568.80 17,444.00 9,646.60 4,558.20 63,719.60 8,744 

2014 13,720.00 8,716.00 2,894.00 2,030.00 80 11,800.00 907 

2015 15,558.30 10,048.40 2,830.00 2,341.50 338.4 9,480.00 3,411 

2016 13,671.90 9,271.90 3,080.00 960 360 7,160.00 2,675 

2017 16,167.60 11,127.70 3,000.00 1,080.00 959.9 10,887.70 907 

2018 25,339.90 17,684.90 2,960.00 2,155.20 2,539.90 13,631.90 365 

2019 13,759.90 9,719.90 2,680.00 1,079.90 280 10,760.00 479 

Khu 

BT 

77,062.60 48,798.80 5206.5 7234.7 15,822.70 62,995.70 6,018.00 

2014 9,760.00 6,400.00 80 0 3,280.00 9,760.00 280 

2015 8,078.00 5,174.60 1,373.10 426.20 1,104.20 5,318.10 2,000 

2016 8,439.00 5,586.20 1,136.90 1,465.80 250.10 5,679.10 2,320 

2017 13,985.90 10,212.60 639.8 40 3,093.60 10,159.90 495 

2018 20,680.00 12,761.70 1088.4 2,335.10 4,494.80 17,438.90 448 

2019 16,119.70 8,663.70 888.3 2,967.60 3,600.00 14,639.70 475 

 

7. CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG  
- Đối với rừng đặc dụng trong giai đoạn này trong 60 KRĐD có 29 khu có dịch vụ môi trường rừng với 

tổng kinh phí thu được 471,010 tỷ đồng, trong đó thu từ thủy điện chiếm 83 %; thu từ cung ứng nước sạch 

chiếm 3,3%;  các loại khác chiếm 13,7%. 

- Đối với các KRĐD đây là nguồn vốn bổ sung rất quý cho công tác quản lý, bảo vệ các KRĐD, nhất là 

đối với các Ban quản lý tại các tỉnh còn nhiều khó khăn về ngân sách hiện nay. 

                   

Bảng 12. Chi trả dịch vụ môi trường rừng của các KRĐD 

Vùng 

Sinh 

thái 

Kinh phí thu được từ dịch vụ môi trường rừng 

(triệu đồng) 

Diện tích lưu vực (ha) 

Tổng cộng Thủy điện Từ cung 

ứng 

nước 

sạch 

Loại khác Từ thủy 

điện 

Từ cung 

ứng nước 

sạch 

Loại 

khác 

Tổng  471,010.80 390,959.80 15,354.20 64,697.10 1,104,724.40 446,166.10 45,991.30 

Vườn 

QG 253,565.20 191,253.80 10,937.60 51,374.10 339,514.80 428,145.40 25,644.00 

2014 22,714.50 18,172.80 1,926.20 2,615.60 35,303.30 81,923.30 0 

2015 36,076.00 29,711.40 1,216.30 5,148.40 32,309.10 81,767.80 0 

2016 32,450.80 23,652.80 2,438.70 6,359.40 33,336.80 81,634.90 0 

2017 37,823.00 27,584.80 2,050.10 8,188.10 32,615.40 79,928.60 0 



2018 71,772.00 47,793.90 2,733.30 21,244.80 148,013.30 83,422.00 25,644.00 

2019 52,728.90 44,338.10 573 7,817.80 57,936.90 19,468.80 0 

Khu 

DTTN 217,445.60 199,706.00 4416.6 13323 765,209.60 18,020.70 20,347.30 

2014 31,932.80 31,439.80 493.1 0 185,098.50 0 0.00 

2015 20,909.80 20,266.80 643 0 91,035.80 0 0.00 

2016 26,000.30 25,162.20 838 0 100,078.50 0 0.00 

2017 40,091.10 39,153.60 937.5 0 114,757.80 0 0.00 

2018 58,869.50 44,406.50 1,140.00 13,323.00 173,536.60 18,020.70 20,347.30 

2019 39,642.10 39,277.10 365 0 100,702.40 0 0.00 

 

-Rừng phòng hộ: Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng của 20 khu thu được trong giai đoạn này là 668.788,8 

tỷ đồng, nguồn thu từ thủy điện vẫn là nguồn thu chủ yếu, chiếm 87,2 %; thu từ cung cấp nước sạch chiếm 

6,0% và các nguồn khác chiếm 6,8% tổng nguồn thu. Đây là nguồn kinh phí tương đối lớn, được các 

BQLRPH sử dụng cho việc bảo vệ rừng, phát triển rừng của các KRPH. 

Bảng 13. Chi trả dịch vụ môi trường rừng của các KRPH 

 

Vùng 

sinh 

thái 

Tổng số 

khách 

Kinh phí thu được từ chi trả 

DVMTR (triệu đồng) 
Diện tích lưu vực 2018 (ha) 

Từ thủy 

điện 

Từ cung 

ứng 

nước 

sạch 

Loại 

khác 

Từ thủy 

điện 

Từ 

cung 

ứng 

nước 

sạch 

Loại 

khác 

Toàn 

quốc 
668.788,841 603.394,770 24.691,81 40.702,26 140.664,96 8.238,46 0 

2014 103148.2886 94668.06055 0 8480.228 17378.98 0 0 

2015 81074.43409 75021.92209 645 5407.512 11486.27 0 0 

2016 98046.52766 90888.31766 414 6744.21 11404.75 1208 0 

2017 122622.2074 116280.3414 474 5867.866 13902.5 1208 0 

2018 228716.0324 207316.6634 11741.93 9657.443 73187.12 1521.23 0 

2019 35181.351 19219.465 11416.89 4545 13305.34 4301.23 0 

 

8. HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RĐD, RPH 
- Rừng đặc dụng: Hoạt động du lịch sinh thái hiện nay chủ yếu thực hiện tại các KRĐD, trong 60 khu 

RĐD, được khảo sát có 22 khu có hoạt động du lich, trong đó VQG có 19 khu và KBT có 3 BQL thực 

hiện hoạt động du lịch.  

- Trong thời gian qua các KRĐD đã đón tiếp 791.757 người đến tham quan, du lịch. Nguồn thu trong 6 

năm qua là 187.651,90 triệu đồng, VQG chiếm 99,9% doanh thu; trung bình thu 131,9 tỷ đồng/năm. 

 

Bảng 14.Hoạt động du lịch sinh thái của các KRĐD, giai đoạn 2014-2019 

 

 Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch 



Thời 

gian 

thực 

hiện  

Tổng số khách 

(người) 

Đơn vị tự tổ 

chức 

Liên doanh, 

liên kết 

Cho thuê môi 

trường rừng 

Tiền vé/phí vào 

cửa theo quy định 

(triệu đồng) 

Tổng  791,757.00 533,368.10 30,573.80 40,163.30 187,651.90 

Vườn 

QG 

791,560.00 533,368.10 30,573.80 40,163.30 187,454.90 

2014 67,903.80 50,527.40 1,842.40 2,600.00 12,934.00 

2015 107,011.10 76,914.90 3,914.50 5,644.00 20,537.80 

2016 132,405.90 93,205.80 4,775.20 6,732.00 27,692.90 

2017 166,102.80 112,509.50 9,956.20 8,308.00 35,329.20 

2018 197,918.00 129,455.30 5,119.40 8,545.30 54,798.10 

2019 122,137.50 72,674.40 4,966.30 8,334.00 36,162.90 

Khu BT 197 0 0 0 197 

2014 53 0 0 0 53 

2015 40 0 0 0 40 

2016 44 0 0 0 44 

2017 33 0 0 0 33 

2018 27 0 0 0 27 

2019 0 0 0 0 0 

 

-Rừng phòng hộ: Đối với các KRPH hoạt động du lịch sinh thái chưa phát triển, trong thời gian qua đã đón 

tiếp được 1.005.500 người, trong đó có 704.500 khách nội địa và 301.000 khách nước ngoài. Tuy nhiên 

nguồn thu chưa nhiều, do hệ thống hạ tầng dịch vụ chưa được xây dựng và du lịch chưa được chú trọng 

phát triển trong hệ thống RPH. 

   

 9. CƠ CẤU KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC 

KRĐD VÀ RPH 
Thống kế của các KRĐD và RPH cho thấy nguồn chi cho các hoạt động chủ yếu của 2 hệ thống này như 

sau: 

-Tổng các nguồn chi cho các hoạt đồng thường xuyên của các KRĐD tăng lên từ năm 2018 so với năm 

2018 trung bình là 48,3%, trong đó các VQG tăng 76,4%; Khu Dữ trữ thiên nhiên tăng 16%; Khu bảo tồn 

loài tằng 23,9%...  

-Trong tổng số kinh phí chi 2.765.567,20 triệu đồng của RĐD và 3.608.940,1 triệu đồng của RPH, chi phí 

cho lương của cán bộ, nhân viên của BQL chiếm tỷ lệ chủ yếu đối với 2 loại rừng KRĐD là 43,4% và RPH 

là 50,8%%, đây là nguồn chi để duy trì hoạt động của bộ máy các BQL. 

- Chi bảo vệ rừng đối với RĐD 2,9% cao hơn RPH chỉ 6,2%, ngược lại chi phát triển rừng của RPH cao 

hơn RĐD là 7,8%, phát triển rừng cũng là một trong những nhiệm vụ chính của RPH. 

 

Bảng 15. Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên tại các RĐD và RPH 

 

Tổng  Nguồn chi phân theo các hoạt động (triệu đồng) 



Loại 

rừng  
Lương 

Bảo vệ 

rừng 

Phát 

triển 

rừng 

Bảo 

tồn/NC

KH 

Hoạt 

động 

DLST 

Hỗ trợ 

cộng 

đồng 

Chi khác 

 

RĐD   

2.765.567,2

0 

1.199.836,

8 

688.230,8

0 

80.783,9

0 

79.876,0

0 

95.667,6

0 

99.331,0

0 

521.841,

1 

Tỷ lệ 

(%) 
100 43,4 24,9 3,0 2,8 3,4 3,6 18,9 

RPH 3.608.940,1 1.834.310,

6 

225.269,1 284.305,

2 

2.990,5 8.167,1 529.758,

1 

724.139,

5 

Tỷ lệ 

(%) 

100 50,8 6,2 7,8 0,1 0,2 14,9 20,0 

 

-Kinh phí dành cho hoạt động bảo tồn, nghiên cứu khoa học thấp với số tiền là 79.876,0 triệu đồng  chiếm  

2,8% và du lịch sinh thái 95.667,6 triệu đồng, chiếm 3,4% của các KRĐD cao hơn các KRPH chỉ 0,1% và 

0,2%. Nguồn chi hổ trợ cộng đồng đối với các KRĐD là 99.331 triệu đồng chiếm 3,6%. Tuy nhiên các 

KRPH với tổng số tiền hổ trợ cao hơn với 529.758,1 triệu đồng, chiếm 14,9%%.  

-Các nguồn chi khác của RĐD là 521.841,1 triệu đồng, chiếm 18,9%, của rừng phòng hộ là 724.139,5 triệu 

đồng, chiếm 20,0% trong tổng số chi thường xuyên của các Ban quản lý. 

 

 

PHẦN IV 

ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RĐD VÀ RPH 

1. ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
(1)Về xây dựng thể chế chính sách:  

- Qua đánh giá các chính sách cho thấy trong thời gian qua các Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách có 

liên quan làm cơ sở quan trọng để bảo vệ, phát triển hệ thống RĐD, RPH, từ các Luật BVPTR, 2014; 

Luật Lâm nghiệp, năm 2017; Luật Thủy sản, năm 2003, năm 2017; Luật Đa dạng sinh học năm 2008... 

đến các Nghị định, quyết định của chính phủ, của các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các quyết định 

chuyên ngành số 24/2012/QĐ-TTg, Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về RĐD và RPH. 

- Tuy nhiên các quy định của pháp luật, trong đó các văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư cho hệ thống 

rừng phòng hộ còn ít, chưa có chính sách cụ thể về đầu tư để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ. 

- Các văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý, đầu tư đối với hệ thống RĐD, RPH đã thực thi và có hiệu quả 

trong trên thực tế, nhưng đã hết hoặc sắp hết thời hạn lưu hành cần được xây dựng, bổ sung, thay thế như 

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, Quyết định 17/2015/QĐ-TTg… 

- Một số văn bản luật chưa có hướng dẫn cụ thể như vấn đề quản lý hệ thống RPH tại địa phương… một 

số chỉ tiêu, định mức chưa cụ thể và đồng nhất như: chỉ tiêu biên chế quản lý của hệ thống RĐD, 

RPH…cần có sửa đổi bổ sung để tạo điều kiện cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả 

hơn trong quản lý 2 loại rừng này. 

(2) Nguồn thu của các KRPH và RĐD 



- Hiện nay các KRPH và đặc dụng nguồn thu chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước, đối với các 

KRĐD chiếm tới 68,5 %; các KRPH chiếm 65,6 % từ ngân sách nhà nước, như vậy với tình hình tài 

chính hiện tại rất khó để các đơn vị thự hiện cơ chế tự chủ 100% theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

(trước đây là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP) của Chính phủ. 

- Đối với các KRĐD, ngân sách nhà nước đầu tư trong giai đoạn 2014-2016 có xu hướng tăng lên trung 

bình khoảng 10-15 %, ngược lại đối với các KRPH ngân sách nhà nước cấp có xu hướng giảm, trung bình 

khoảng 30,0%. Trong khi số liệu thống kê cho thấy các nguồn thu khác đều tăng lên của cả các KRĐD và 

RPH. Như vậy, cần phải có chính sách quy định cụ thể để các KRPH có thể nhận được nguồn ngân sách 

ổn định của nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển RPH, nếu không cũng chỉ dừng lại ở mức hoạt 

động như hiện nay, nếu Nhà nước tiếp tục cắt giảm ngân sách cho rừng phòng hộ hàng năm. 

(3) Nguồn chi thường xuyên cho các hoạt động tại các KRĐD, KRPH  

- Kinh phí dành cho các hoạt động tại các KRĐD và RPH chủ yếu là chi lương cho cán bộ, nhân viên để 

duy trì hoạt động bộ máy, chiếm tới 50,8% đối với rừng phòng hộ và 43,4% đối với RĐD, đây là nguồn 

chi chủ yếu từ ngân sách nhà nước phải đảm bảo, các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng cũng chiếm tỷ 

lệ lớn trong các hoạt động, do đây là nhiệm vụ chính các các BQLR. 

- Hổ trợ cộng đồng cũng được các Ban quản lý RĐD và RPH quan tâm nhằm thu hút cộng đồng cùng 

tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ còn thấp so với nhu cầu của 

cộng đồng sống xung quanh RĐD, RPH, nên có nghiên cứu để tăng mức hổ trợ và số lượng thôn bản 

hàng năm được hổ trợ… 

(4)Về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và du lịch sinh thái. 

Trong những năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học tại các khu RĐD và PH đã được đẩy 

mạnh, cùng với sự hổ trợ, liên kết của các Trường đại học, các Viện nghiên cứu nên các nghiên cứu đã đạt 

kết quả tốt, đã giải quyết được một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Tuy nhiên công tác nghiên cứu mới chỉ 

tập trung vào các VQG các KBT, với tổng kinh phí là hơn 290,927 tỷ đồng. Công tác nghiên cứu ở RPH 

với số kinh phí 7,018 tỷ đồng, ít hơn nhiều so với RĐD do chưa được chú ý đầu tư cả kinh phí, nhân lực và 

cơ sở vật chất. 

Hợp tác quốc tế cũng là một hoạt động quan trọng nhằm tạo nguồn thu cho các hoạt động bảo vệ 

và phát triển rừng, nhưng việc thực hiện hợp tác quốc tế mới chỉ tập trung ở các VQG, các KRPH hoạt động 

hợp tác quốc tế còn rất yếu. Đối với 2 hệ thống RĐD và RPH, trong thời gian 6 năm mới có được 288,2 tỷ 

đồng thực hiện các dự án, tuy là nguồn lực rất quý cho các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn ĐDSH và 

môi trường, nhưng cũng còn khiêm tốn so vở tổng diện tích rừng của 2 hệ thống này là 8,3 triệu ha.  

Trong hệ thống RĐD, đã có 60 khu rừng đặc dụng có nguồn thu từ hoạt động DLST, nghỉ dưỡng, 

giải trí, năm 2018 tổng doanh thu đạt 155,5  tỷ đồng. Nguồn thu này đã hỗ trợ được một phần kinh phí chi 

thường xuyên hàng năm do Nhà nước cấp cho các khu rừng đặc dụng: chi trả tiền bảo vệ rừng hàng năm 

đối với các tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng; dần từng bước hướng tới cơ chế tự chủ cho Ban quản 

lý các khu rừng đặc dụng; góp phần tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức tại Ban quản lý 

các khu rừng đặc dụng. Tuy nhiên các hoạt động du lịch chỉ tập trung nhiều vào các VQG, các KRPH còn 

rất hạn chế, cần có chính sách về phát triển du lịch sinh thái tại các KRPH.  

 (5) Về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH:  



- Nhìn chung tài nguyên rừng và ĐDSH tại các hệ thống RĐD và RPH đã và đang được quản lý, bảo vệ 

do có sự kết hợp giữa lực lượng của các Ban Quản lý, kiểm lâm, các ngành công an, quân đội và chính 

quyền địa phương các cấp.  

- Trong điều kiện hiện nay đầu tư của Nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất đối 

với các KRĐD và KRPH, sau khi có Quyết định 24/2012/QĐ-TTg, sự đầu tư cho công tác bảo tồn ĐDSH 

đã được tăng lên từ năm 2014-2019 về trang thiết bị, đào tạo… cho công tác bảo vệ tài nguyên ĐDSH.    

-Qua thống kê cho thấy số vụ xâm hại tài nguyên rừng có hệ thống RĐD là 7573 vụ, trong 6 năm, trong 

bình là 1262 vụ cho 1 năm là còn lớn so với yêu cầu đặt ra. Đối với rừng phòng hộ số vụ vi phạm vào tài 

nguyên rừng là 1544 vụ trung bình 257 vụ. Do đặc điểm phân bố tài nguyên rừng nên số vụ vi phạm đối 

với RPH ít hơn đối với RĐD.  

- Do sức ép sử dụng tài nguyên rừng ngày càng lớn của xã hội, nguồn tài nguyên rừng tự nhiên ngày càng 

giảm, do vậy công tác bảo vệ của 2 hệ thống rừng đặc dụng và RPH cần phải được nghiên cứu và đề xuất 

chính sách cụ thể bằng các quyết định của Chính phủ, của Bộ NN&PTNT để bảo vệ tốt 2 hệ thống rừng 

này.  

2. TỒN TẠI 

(1) Chính sách đầu tư:- Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế đối với các KRĐD và RPH, do 

vậy phần lớn các Ban quản lý KBT và RPH còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động: bảo vệ 

rừng; phát triển rừng; nghiên cứu khoa học; du lịch sinh thái… 

- Một số quy định chưa thống nhất trong các văn bản như tiền chi trả cho bảo vệ rừng, nên khó cho các Ban 

quản lý khi thực hiện cùng lúc các chương trình. 

 

-  Chính sách quản lý, đầu tư RPH chưa được xây dựng và cụ thể hóa đầy đủ để thực hiện. 

Thiếu định mức kinh tế, kỹ thuật để xây dựng suất đầu tư cho các hệ thống rừng đặc thù, gây khó khăn cho 

các Ban quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư…  

- Một số chính sách liên quan trực tiếp đến quản lý các khu RĐD, RPH đã hết hiệu lực thi hành, trong khi 

chưa xây dựng mới như các Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, Quyết 

định ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ... 

(2)Nguồn thu của các KRPH, RĐD 

-Ngoài nguồn ngân sách của nhà nước, nguồn thu của khác của các KRĐD, RPH còn ít và chưa đồng đều, 

mặc dù với diện tích hơn 8 triệu hecta rừng có tiềm năng rất lớn cho các hoạt động dịch vụ.   

-Thiếu chính sách đột phá để xã hội hóa việc quản lý, bảo vệ hệ thống RPH và RĐD, thu hút nguồn đầu tư 

ngoài nhà nước. 

- Hầu hết các khu RĐD và RPH chưa tiếp cận được nguồn vốn sự nghiệp môi trường; Khoa học công nghệ 

từ ngân sách của tỉnh, như hướng dẫn của Thông tư 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT về quản lý sử dụng 

kinh phí cho hoạt động bảo tồn ĐDSH từ ngân sách địa phương… 

 

(3) Chi các hoạt động chủ yếu 

- Chi hổ trợ cộng đồng thôn bản còn ít cả về số lượng thông bản, lượng tiền hổ trợ và quy định quá cứng, 

nên khó triển khai trên thực tế. 



- Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế còn hạn chế ở các BQL KBT và RPH, chưa tiếp cận 

được các nguồn vốn của các chương trình khác ngoài nguồn ngân sách hạn chế của nhà nước. 

- Hoạt động du lịch sinh thái: các các KRPH chưa được quan tâm cả về đầu tư và chính sách để khuyến 

khích, hổ trợ đầu tư du lịch trong RPH, nên du lịch sinh thái trong RPH chưa phát triển. 

 

(4) Quản lý, giám sát hệ thống 

- Cơ chế kiểm tra, giám sát, báo cáo chưa cụ thể các hoạt động chuyên ngành của hệ thống RĐD và RPH, 

trong quá trình thực hiện các hoạt động, mặc dù hiện trường thực hiện rất rộng, quản lý nguồn tài nguyên 

lớn của đất nước. 

- Các hoạt động xâm hại tài nguyên rừng của 2 hệ thống RĐD và RPH còn lớn, với nhiều hình thức phức 

tạp… gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.  

 

3. NGUYÊN NHÂN 
(1) Hoạt động quản lý, bảo vệ rừng của hệ thống RĐD và RPH thực hiện trên địa bàn rừng núi là chủ yếu, 

nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống, trong khi các chính sách đặc thù chưa đầy 

đủ như chế độ người làm công tác bảo vệ tại các KBT, RPH; hoạt động của lực  lượng Kiểm lâm tại KRĐD, 

RPH… 

(2) Chính sách ban hành chưa hoàn thiện, chưa thống nhất 

-Thiếu các chính sách cụ thể về quản lý và đầu tư cho hệ thống RPH. Diện tích RPH rất lớn hơn 5 triệu 

hecta, tuy nhiên các BQL thực hiện chủ yếu dựa vào Quyết định 17/2015/QĐ-TTg và các Nghị định thông 

tư khác. 

- Các quy định về quản lý hệ thống của các KRPH và KRĐD chưa chặt chẽ.   

-Một số quy định chưa thống nhất trong các văn bản như tiền chi trả cho bảo vệ rừng, như quy định 100.000 

đồng/ha/năm theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg; 300.000 đồng/ha/năm theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 

ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 

nghèo; 400.000 đồng/ha/năm theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP; 250.000 đồng/ha/năm- là mức chi trả 

DVMTR trung bình toàn quốc theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP năm 2015; nhưng mức chi trả thực tế phụ 

thuộc vào từng lưu vực dựa theo nguồn thu ủy thác và cách thức chi trả của mỗi địa phương. 

(3) Chưa có chính sách cụ thể về phát triển du lịch sinh thái đối với RPH. 

(4) Do năng lực và lực lượng cán bộ của các đơn vị nên khả năng tiếp cận các nguồn vốn, các tổ chức quốc 

tế của các BQL của KRĐD và PH còn hạn chế… 

(5) Do nhu cầu lớn của xã hội về sử dụng đất đai, tài nguyên lâm sản như gỗ, động thực vật hoang dã… 

nên các hoạt động buôn bán, khai thác, vận chuyển, sử dụng lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp.  

 

4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RĐD, RPH, GIAI ĐOẠN 2020-2030 
4.1.Giải pháp bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng rừng phòng hộ  

(1) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách liên quan đến quản lý,bảo vệ và phát triển các KRĐD và 

RPH 

-Xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống RĐD và RPH giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2040. Hiện 

nay, Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, theo quyết định 218/QĐ-TTg, ngày 7/2/2014 của Thủ tướng 



Chính phủ đã gần hết hiệu lực. Hệ thống rừng phong hộ được định hướng theo Chiến lược phát triển Lâm 

nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2006-2020, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt số 18/2007/QĐ-TTg, ngày 

5/2/2007, do vậy cần được rà soát, xây dựng và điều chỉnh. 

-Xây dựng chính sách về Quản lý và đầu tư RĐD và RPH thay thế các quy định đã hết hiệu lực. 

Quản lý tài nguyên rừng PH và RĐD, chịu sự điều tiết của nhiều bộ luật, nhiều quy định và các quy định 

của pháp luật thay đổi theo từng giai đoạn. Hiện nay các bộ luật mới đã xây dựng và thực hiện: Luật lâm 

nghiệp, năm 2017, Luật Quy hoạch, năm 2018; Luật Thủy sản , năm 2017, Luật Môi trường, năm 2014; 

Luật Ngân sách, năm 2015. Cùng với các bộ luật là các Nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành Luật. 

Trong khi để quản lý 2 hệ thống rừng ĐD và PH, ngoài các Luật, nghị định… có 2 Quyết định trực tiếp là 

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển 

rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý rừng phòng hộ. 

Hai chính sách này đã hết và gần hết hiệu lực, do vậy cần xây dựng chính sách về quản lý và đầu tư RĐD 

và RPH phù hợp. 

 

- Hoàn thiện thể chế tài chính: Đề xuất bổ sung xây dựng hệ thống dòng tài chính đầu tư  ngân sách nhà 

nước cho các loại rừng, trong đó có RĐD và RPH để các cấp, các ngành chủ động trong phân bổ nguồn 

cho các hoạt động của 2 loại rừng này.  

-Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho 2 loại rừng đặc dụng và phòng hộ. 

Đây là vấn đề quan trọng để hổ trợ các BQL và hệ thống quản lý Nhà nước thực hiện các hoạt động cụ thể 

tại RĐD và RPH. Do tính đặc thù nền cần rà soát suất trồng rừng của RPH và RĐD, quy định như hiện 

nay là thấp so với thực tế. 

- Nghiên cứu, sửa đổi định biên cán bộ kiểm lâm trong các ban quản lý RPH cũng như các chế độ đối với 

lực lượng bảo vệ của các KRĐD, RPH. Giai đoạn tới nên quy định lại là 500 ha rừng phòng hộ có 01 cán 

bộ Kiểm lâm trong các ban quản lý rừng, tương đương với rừng đặc dụng (hiện tại là 1.000 ha/kiểm lâm); 

Kiểm lâm ở các Ban quản lý RPH có chức năng, nhiệm vụ tương đương với kiểm lâm rừng đặc dụng.  

- Xây dựng định hướng phát triển du lịch sinh thái trong hệ thống RPH. Để phát triển hoạt động du lịch 

sinh thái trong các KRPH cần có định hướng cả về chính sách, đầu tư... từng bước tạo thêm nguồn thu cho 

cho các KRPH. 

(2) Tạo nguồn thu cho các Ban quản lý RĐD và RPH 

-Rà soát, điều chỉnh đơn giá dịch vụ môi trường rừng, mở rộng các hoạt động dịch vụ theo từng giai đoạn 

hợp lý để tăng nguồn thu cho các BQL rừng ĐD, RPH. 

- Nghiên cứu xây dựng chính sách để mở rộng việc quản lý, bảo vệ, phát triển RĐD, RPH, thu hút nhiều 

thành phần trong xã hội tham gia, tạo nguồn thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. 

- Xem xét các quy định về xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái trong KRĐD, để có hướng 

dẫn hợp lý, tạo điều kiện để phát triển du lịch sinh thái tại các KRĐD và trong cả các KRPH… 

- Tăng ngân sách nhà nước để đầu tư cho hoạt động khoán bảo vệ rừng tại các KRĐD và RPH, hiện nay 

diện tích rừng còn lại chưa được khoán bảo vệ rất lớn, để giảm thiểu các tác động vào tài nguyên rừng nhà 

nước cần tăng nguồn ngân sách cho công tác khoán bảo vệ rừng trong thời gian tới.    

-Đảm bảo ổn định nguồn ngân sách nhà nước trung hạn (5 năm) cho RĐD và RPH, qua đánh giá cho thấy 

ngân sách nhà nước dành cho RPH giảm xuống hàng năm, do một số KRPH có nguồn thu dịch vụ. Để phát 



triển RPH và RĐD, cần có kế hoạch tài chính trung hạn ổn định cho 2 loại rừng này, tạo điều kiện để ổn 

định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.   

- Đối với những KRPH gần các khu rừng sản xuất, nên giao thêm đất rừng sản xuất để các BQL tổ chức 

sản xuất kinh doanh, hổ trợ cho việc quản lý RPH. Qua số liệu cho thấy, những BQL có cả rừng sản xuất 

thì công tác tổ chức, quản lý RPH ổn định hơn như khu rừng phòng hộ Thanh Chương-Nghệ An… 

(3) Mở rộng giao khoán bảo vệ, cho thuê và sử dụng môi trường rừng  

 

- Xây dựng kế hoạch, để đến năm 2025 các diện tích rừng gần các cộng đông, các đơn vị, tập thể, cá nhân 

hộ gia đình được giao khoán bảo vệ có hiệu quả đối với cả 2 hệ thống RĐD và RPH. 

- Xem xét các quy định về xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái trong KRĐD, RPH để có 

hướng dẫn hợp lý, tạo điều kiện để phát triển du lịch sinh thái tại các KRĐD và trong cả các KRPH… 

- Rà soát về đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng, xem xét đối tượng là cán bộ viên chức hợp đồng lao động 

không hưởng lương ngân sách trong các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng vào đối tượng nhận 

khoán… 

-Nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu từ chi trả DVMTR theo hướng cho phép BQL 

khu RĐD, RPH (với vai trò là chủ rừng, bên cung cấp dịch vụ) được quyền quản lý sử dụng toàn bộ nguồn 

thu hàng năm theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng đối 

với nhiều loại dịch vụ môi trường khác; cũng như khuyến khích cơ chế chi trả - đàm phán trực tiếp giữa 

chủ rừng (đặc dụng) và đơn vị sử dụng dịch vụ nhằm giảm các chi phí giao dịch trung gian. Chính sách chi 

trả DVMTR cần được điều chỉnh cho phép BQL khu RĐD được chủ động sử dụng kinh phí chi trả theo 

cách linh động hơn, đáp ứng các yêu cầu thực tế về QLBVR (nhất là hợp tác giải quyết điểm nóng về tranh 

chấp tài nguyên) và bảo tồn ĐDSH (bảo vệ vùng lõi, sinh cảnh sống của thú lớn) hoặc thúc đẩy hợp tác 

cộng đồng về bảo vệ rừng (đồng quản lý). 

(4) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng 

- Xây dựng chương trình hổ trợ phát triển cộng đồng tại các KRĐD và RPH. Cộng đồng có vai trò rất lớn 

trong việc bảo vệ, quản lý rừng, do vậy nên xây dựng chương trình hổ trợ, để có sự đồng nhất về mục tiêu, 

nội dung và các giải pháp thực hiện, tránh việc hổ trợ nhỏ lẻ hiệu quả chưa cao như hiện nay. 

- Rà soát lại các cơ chế, chính sách liên quan đến hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đề xuất xây 

dựng hoặc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách phù hợp, nhăm tăng cường sự tham gia chủ động của người 

dân tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Tăng nguồn vốn hổ trợ và bổ sung phương 

thức hổ trợ cho các thông bản. Nghiên cứu quy định để giao các KRĐD có diện tích nhỏ cho cộng đồng 

hoặc các tổ chức khác quản lý.  

(5) Hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý các KRĐD, RPH 

- Nghiên cứu, quy định hệ thống tổ chức của các Ban quản lý các KRPH, cũng như định biên theo tiêu 

chuẩn để ổn định và phát triển RPH. Nghiên cứu ghép gộp các BQL RPH nhỏ cùng địa bàn tỉnh, huyện, để 

giảm cho phí quản lý.  

- Nghiên cứu xây dựng quy định quản lý giám sát hệ thống từ BQL, các cấp quản lý từ Trưng ương xuống 

cơ sở về chế độ báo cáo, giám sát hệ thống, để đảm bảo các thông tin được cập nhật và các hoạt động của 

hệ thống được kiểm tra, giám sát chặt chẽ…  



- Nghiên cứu xây dựng quy định quản lý nhà nước đối với hệ thống RPH ở cấp tỉnh. Hiện nay theo quy 

định các KRPH do tỉnh quản lý, vậy có phân cấp cho Sở Nông nghiệp &PTNT quản lý hay không?...để 

tránh chồng chéo. 

-Nghiên cứu các quy định để đảm bảo BQL khu RĐD, RPH được trao quyền và có đủ quyền hạn để chủ 

động xây dựng quan hệ đối tác, tiếp cận và quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư dựa trên các mục tiêu 

quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt; trong đó cần thay đổi tiếp cận quy hoạch RĐD, RPH 

theo cách thức đơn ngành sang tiếp cận cảnh quan dung hợp và bền vững như là cách thức để phát triển 

quan hệ đối tác và xây dựng thể chế quản trị đa bên đối với hệ thống RĐD, RPH.  

 

4.2. Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ NN&PTNT 

(1) Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý,bảo vệ, phát triển 2 loại 

rừng RPH và RĐD trình Chính phủ ban hành cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và tính chất 

đặc thù địa phương. Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ, đảm bảo ngân sách Nhà nước cho các hoạt động thường xuyên, cho các dự án đầu tư bảo vệ và phát 

triển 2 loại rừng này. 

(2) Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh các văn bản liên quan đến quản lý, 

đầu tư, các định mức kinh tế, kỷ thuật…do Bộ ban hành liên quan đến các nghị định và các quyết định 

của của Chính phủ, để tạo điều kiện cho hoạt động tại các KRĐD và KRPH.  

(3) Đề xuất với Bộ Tài chính về bổ sung sửa đổi dòng tài chính cho hệ thống RĐD và RPH tại  Quyết định 

số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban 

hành, tạo điều kiện cho các địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch ổn định về quản lý, bảo vệ và phát 

triển hệ thống RĐD và RPH của cả nước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ NN-PTNT -Báo cáo tổng Kế hoạch BVPTR giai đoạn 2011-2016. 

2. Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Hải Vân 

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng theo quyết định 24/2012/QĐ-TTg-Đánh giá kết quả thực hiện 

và khuyến nghị sửa đổi, 2017. 

3. Tổng cục Lâm nghiệp- Báo cáo kết quả công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018 và nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2019. 

4. Tổng cục Lâm nghiệp- Báo cáo kết quả công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2017 và nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2018. 

5. Tổng cục Lâm nghiệp- Báo cáo kết quả công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ của 60 KRĐ và 66 

KRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Đầu tư khoán bảo vệ rừng đặc dụng giai đoạn 2014-2019 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Hạng mục Tổng Phân theo các năm 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng diện 

tích giao 

khoán BV 

3,486,737.

50 

 

452,217.7

0 

512,263.7

0 

521,192.5

0 

595,960.5

0 

778,480.

0 

626,623.1

0 

Tổng số tiền  

1,322,704.

40 

113,169.0

0 

129,561.8

0 

495,882.8

0 

162,409.7

0 

255,610.

80 

166,070.3

0 

1.Vườn quốc 

gia 

 
      

Tổng diện tích 

giao khoán 

BVR(ha) 

1,956,421.

10 

 

260,238.2 283,575.2 288,132.7 349,890.3 439,262.

8 

335,321.9 

Tổng tiền 

khoán BVR 

(Triệu đồng) 

618,658.3

0 

84,481.9 97,024.5 72,441.1 96,324.1 168,737.

5 

99,649.2 

2.Khu DTTN        

Tổng diện tích 

giao khoán 

BV (ha) 

1,409,786.

40 

 

179,941.2 211,755.7 217,556.1 233,614.6 290,591.

4 

276,327.4 

Tổng tiền 

khoán BVR 

(Triệu đồng) 

651,202.3

0 

23,695.4 27,063.5 416,925.0 59,840.0 63,541.4 60,137.0 

3.Khu 

BTL&SC 

       

Tổng diện tích 

giao khoán 

BV (ha) 

78,367.70 

 

4,634.0 10,055.3 8,227.2 7,786.9 39,898.1 7,766.2 

Tổng tiền 

khoán BVR 

(Triệu đồng)  

 

24042.6 

398.7 1,234.3 1,246.2 2,000.5 18,299.4 863.5 

4. Khu BVCQ        

Tổng diện tích 

giao khoán 

BV (ha) 

42,162.30 

 

7,404.3 6,877.5 7,276.5 4,668.7 8,727.7 7,207.6 

Tổng tiền 

khoán BVR 

(Triệu đồng) 

28,801.20  4,593.0 4,239.5 5,270.5 4,245.1 5,032.5 5,420.6 

 

Phụ lục 2. Đầu tư khoán bảo vệ rừng phòng hộ giai đoạn 2014-2019 

 

TT

. 

 

Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

 

Tổng  

 Phân theo các năm  

        

2014  

        

2015  

        

2016  

        

2017  

        

2018  

        

2019  



1 Tổng diện 

tích GKBV 

Ha  

1,509,80

4 

    

251,006  

    

276,703  

    

297,035  

    

286,729  

    

210,307  

    

188,02

4  

 

1.1 

 

Hộ gia đình 

 

Ha 

 

1,574,33

0 

    

242,076  

    

268,352  

    

267,558  

    

265,998  

    

271,874  

    

258,47

2  

 

1.2 

 

Cộng đồng 

 

Ha 

 

1,704,74

3 

    

290,495  

    

314,722  

    

337,579  

    

332,244  

    

238,522  

    

191,18

1  

 

1.3 

 

Đơn vị vũ 

trang 

 

Ha 

 

135,426 

      

12,183  

      

11,679  

      

11,183  

      

14,529  

      

28,580  

      

57,272  

 

1.4 

 

Đối tượng 

khác 

 

Ha 

 

309,448 

      

52,159  

      

52,810  

      

43,885  

      

39,310  

      

59,572  

      

61,712  

2 Tổng tiền 

khoán bảo 

vệ rừng  

Tr.đ

ồng 

 

3,049,44

4 

 

1,041,88

3  

    

836,030  

    

400,938  

    

577,149  

    

149,041  

      

44,403  

2.1 Tổng tiền 

khoán hộ 

gia đình 

Tr.đ

ồng 

 

1,507,55

3 

    

499,283  

    

299,597  

    

179,360  

    

235,805  

    

194,792  

      

98,716  

  Nguồn chi 

trả DVMT 

Tr.đ

ồng 

 

405,867 

      

33,703  

      

45,267  

      

54,903  

      

58,294  

    

152,470  

      

61,230  

  Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Tr.đ

ồng 

 

1,294,60

0 

    

475,898  

    

272,632  

    

141,679  

    

196,985  

    

152,171  

      

55,235  

  Nguồn vốn 

khác 

Tr.đ

ồng 

 

91,142 

      

10,222  

      

11,491  

      

16,351  

      

17,732  

      

18,450  

      

16,896  

2.2 Tổng tiền 

khoán cộng 

đồng 

Tr.đ

ồng 

 

1,159,01

5 

    

403,215  

    

409,104  

    

101,453  

    

131,741  

      

99,264  

      

14,238  

  Nguồn chi 

trả DVMT 

Tr.đ

ồng 

 

245,416 

      

27,627  

      

27,340  

      

38,263  

      

46,965  

      

93,121  

      

12,100  

  Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Tr.đ

ồng 

 

951,277 

    

380,489  

    

387,455  

      

68,152  

      

89,344  

      

16,243  

        

9,594  

  Nguồn vốn 

khác 

Tr.đ

ồng 

 

14,072 

           

592  

           

833  

        

1,218  

        

1,521  

        

4,209  

        

5,699  

2.3 Tổng tiền 

khoán Đơn 

vị vũ trang 

Tr.đ

ồng 

 

17,711 

        

1,744  

        

1,522  

        

1,913  

        

3,380  

        

6,680  

        

2,472  

  Nguồn chi 

trả DVMT 

Tr.đ

ồng 

 

47,037 

        

6,544  

        

7,066  

        

7,369  

        

7,939  

      

10,552  

        

7,567  

  Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Tr.đ

ồng 

 

38,565 

        

4,589  

        

5,084  

        

5,149  

        

6,969  

        

9,341  

        

7,433  



  Nguồn vốn 

khác 

Tr.đ

ồng 

 

12,213 

        

1,914  

        

1,833  

        

2,329  

        

1,758  

        

2,055  

        

2,324  

2.4 Đối tượng 

khác 

   

834,841 

    

179,934  

    

179,273  

    

179,593  

    

271,626  

      

13,762  

      

10,653  

  Nguồn chi 

trả DVMT 

Tr.đ

ồng 

 

19,792 

        

1,802  

        

1,280  

           

383  

        

4,135  

        

7,288  

        

4,904  

  Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Tr.đ

ồng 

 

809,557 

    

177,052  

    

176,913  

    

178,087  

    

266,636  

        

5,518  

        

5,351  

  Nguồn vốn 

khác 

Tr.đ

ồng 

 

9,401 

        

1,080  

        

1,080  

        

1,124  

        

2,148  

        

1,895  

        

2,074  
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