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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ đa dạng sinh học (ĐDSH) quan 

trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1980, nguồn tài nguyên rừng và đa dạng 

sinh học ngày một suy giảm (BTNMT, 2014). Để giải quyết vấn đề, chính phủ Việt Nam, thông 

qua Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991 và Luật Đất đai 1993, đã phải thay đổi cách tiếp 

cận từ “rừng sản xuất và khai thác” sang “bảo tồn thiên nhiên”. Theo đó, để bảo vệ nguồn tài 

nguyên rừng và ĐDSH còn lại, hệ thống các khu RĐD đã từng bước được thiết lập, với định 

nghĩa là những khu vực “…sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái 

rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật, động vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch 

sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch”1. Trải qua hơn hai thập kỷ, 

diện tích rừng quy hoạch thành các khu rừng đặc dụng tăng lên nhanh chóng theo các năm, từ 

985.280 ha được chia thành 93 khu vào đầu những năm 1990 lên 2,2 triệu ha với 164 khu và 

dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 2,4 triệu ha với 174 khu năm 20202.  

 

Tuy nhiên, cũng tương tự như các quốc gia trên thế giới, ngân sách nhà nước cho quản lý, bảo 

vệ và bảo tồn các khu vực này thường không bao giờ đủ. Các chương trình điều chỉnh cơ cấu 

tài chính gần đây cũng gần như theo hướng giảm quy mô, phân cấp về địa phương hoặc bắt đầu 

tìm kiếm những nguồn lực khác thay thế. Việc thiếu hụt kinh phí này thường được đánh giá là 

vấn đề mấu chốt, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả quản lý, bảo vệ và bảo tồn các 

khu rừng đặc dụng và phòng hộ. Việc thiếu hụt kinh phí đầu tư cho quản lý, bảo vệ và bảo tồn 

dễ dàng đảo ngược mục tiêu đặt ra ban đầu cho hệ thống này và dẫn tới những hậu quả rõ ràng 

chỉ trong một thời gian ngắn. Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho rừng đặc dụng, do đó, là hướng đi 

được Chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhằm cải thiện các dòng tài chính đầu tư cho các hoạt động 

quản lý, bảo vệ và bảo tồn. Về mặt bản chất, xu hướng này thường liên quan đến việc áp dụng 

các thực tiễn quản lý, đầu tư và phát triển có liên kết, phối hợp với các hoạt động kinh doanh 

bởi chính các chủ rừng và/hoặc có sự tham gia của khối tư nhân, với ky vọng sẽ giúp giải quyết 

được cả hai khía cạnh là doanh thu và đầu tư cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và bảo tồn rừng.  

 

Tuy nhiên, trên thực tế, xu hướng này đã và đang gặp phải rất nhiều tranh cãi, không chỉ bởi 

những cơ hội mà còn vì cả những khó khăn, rủi ro. Thứ nhất, tiềm năng kinh doanh du lịch 

không phải khu rừng đặc dụng và phòng hộ nào cũng có và có thể thu hút đầu tư, thực hiện kinh 

doanh. Thứ hai, nguồn thu từ bán vé du lịch hay cho thuê môi trường rừng cũng không đạt được 

như kỳ vọng. Tình trạng nắm bắt kinh doanh không hiệu quả này đôi khi cũng là kết quả của 

cơ chế phân bổ và định giá kém, cũng như tư duy thị trường, khả năng xây dựng sản phẩm hay 

định giá sản phẩm du lịch không cao. Thứ ba, với các hình thức đầu tư tư nhân dưới dạng tài 

trợ, nguồn đầu tư thường ngắn và mục tiêu thay đổi liên tục. Thứ tư, rừng đặc dụng và phòng 

hộ vốn được coi là tài sản công, việc bảo vệ và gìn giữ rừng đặc dụng là để đảm bảo cung cấp 

các lợi ích công cho xã hội, thay vì cho mục tiêu thương mại cá nhân. Do đó, nếu không có cơ 

chế phù hợp, hình thức đầu tư, hợp tác-kinh doanh trong rừng đặc dụng và phòng hộ rất dễ dàng 

bị biến tướng thành các dạng tham nhũng tài sản công hoặc “chiếm dụng xanh” (green grabbing) 

khi các dự án nhân danh mục tiêu bảo tồn lại ưu tiên tập trung vào mục tiêu thương mại và lợi 

nhuận tư thay vì các lợi ích công. Thứ năm, việc “kinh doanh, thương mại hoá” rừng đặc dụng 

và phòng hộ cũng dẫn tới những quan ngại về việc thực hiện chức năng quản lý, cấu trúc, hệ 

thống cũng như năng lực của các ban quản lý khi nhiệm vụ và hiệu quả bảo tồn bị thay thế bằng 

các ưu tiên gia tăng nguồn thu.  

 

Luật Lâm nghiệp 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 với các chủ trương cụ thể về xã hội hoá 

ngành lâm nghiệp, với sự chuyển dịch cơ bản từ khai thác rừng, bảo vệ rừng đang định hướng 

 
1 Điều 31, Mục 2 – Rừng đặc dụng, Luật BVPTR 1991 
2 Quyết định 1976/2014/QĐ-TTg 
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thương mại hoá, quản lý bền vững, hướng tới lợi ích kinh tế, tăng thu nhập đóng góp của ngành 

lâm nghiệp cũng như đảm bảo các mục tiêu sinh thái. Trong đó, “đầu tư, đóng góp, ủng hộ, tài 

trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài” và “thu từ cung cấp dịch vụ môi trường 

rừng và cho thuê dịch vụ môi trường rừng” (Điều 92) là các nguồn tài chính mới cần tiếp tục 

nghiên cứu và thúc đẩy.  Trong bối cảnh này, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

thực hiện nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng chính sách liên quan đến 

hoạt động đầu tư tư nhân và hợp tác công tư trong hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ (hay 

còn gọi là các khu vực bảo vệ) tại Việt Nam.  Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án 

“Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” do tổ 

chức Hợp tác Phát triển Đức tài trợ.  

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Nhằm đóng góp tăng cường khung pháp lý và chính sách tài chính về đầu tư phát triển và bảo 

tồn đa dạng sinh học đối với hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đề xuất các định hướng 

chính sách nhằm một mặt, thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong các đầu tư bảo tồn đa 

dạng sinh học, đảm bảo nguồn tài chính bền vững đầu tư cho quản lý, bảo tồn và phát triển rừng 

đặc dụng và phòng hộ, nhưng mặt khác, cũng tạo lập một cơ chế đầu tư có trách nhiệm, đảm 

bảo hài hòa các mục tiêu bảo tồn, xã hội và kinh tế, trong đó mục tiêu bảo tồn vẫn cần được đặt 

lên hàng đầu.  

Nghiên cứu lựa chọn khảo sát và tham các mô hình đầu tư điển hình về (i) du lịch sinh thái, (ii) 

nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn và (iii) trồng dược liệu dưới tán rừng tại các tỉnh 

Gia Lai, Cà Mau, Quảng Bình, Kon Tum và VQG Cúc Phương. 

Phương pháp thực hiện 

• Nghiên cứu tài liệu thứ cấp: rà soát các tài liệu, văn bản pháp luật về chính sách và hiện 

trạng đầu tư tư nhân và hợp tác công tư trong quản lý, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng 

và phòng hộ (bao gồm các khía cạnh liên quan đến cơ chế, quy trình đầu tư, loại hình, quản 

lý, sử dụng nguồn thu và chia sẻ lợi ích);  

• Nghiên cứu điểm các mô hình đầu tư vào du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản dưới tán 

rừng ngập mặn và trồng dược liệu dưới tán rừng tại một số BQL rừng đặc dụng và rừng 

phòng hộ dưới hình thức tham vấn trực tiếp. 

• Đánh giá và phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động 

đầu tư tư nhân và hợp tác công tư trong quản lý, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng và 

phòng hộ;  

• Đề xuất các định hướng chính sách phù hợp nhằm: (i) thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân 

trong quản lý, bảo tồn và phát triên rừng đặc dụng và phòng hộ; (ii) nguyên tắc đầu tư; (iii) 

tạo lập một cơ chế đầu tư có trách nhiệm, đảm bảo hài hòa các mục tiêu bảo tồn, xã hội và 

kinh tế trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam; (iv) lộ trình thực hiện. 

Giới hạn của nghiên cứu: Do diễn biến phức tạp của làn sóng Covid 19 lần thứ 2 lan rộng trên 

toàn quốc dẫn đến việc phải thay đổi địa bàn nghiên cứu, gây ra sự xáo trộn về thời gian thực 

hiện cũng như nội dung tham vấn. Báo cáo chỉ tập trung vào nghiên cứu điểm một số mô hình 

đầu tư về (i) du lịch sinh thái; (ii) nuôi trồng thủy hải sản dưới tán rừng ngập mặn và (iii) trồng 

dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, do nguồn lực và thời gian hạn chế nên nhóm nghiên cứu 

chưa có điều kiện phỏng vấn sâu với số lượng đủ lớn (mỗi mô hình phỏng vấn nhiều tỉnh) mà 

chỉ dừng lại mỗi một mô hình sẽ tiến hành tham vấn một tỉnh có tiềm năng hoặc đang áp dụng 

một trong ba mô hình đầu tư trên vào hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 
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3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN 

VÀ HỢP TÁC CÔNG TƯ VÀO CÁC KHU VỰC BẢO VỆ  

Theo ước tính, để đạt được các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học Aichi giai đoạn 2011-2020, 

tổng ngân sách toàn cầu phải huy động hàng năm lên tới 300 đến 400 tỉ đô la Mỹ. Trong khi 

đó, tổng tài chính huy động từ ngân sách quốc gia và các quỹ từ thiện cho bảo tồn đa dạng sinh 

học mỗi năm ước tính khoảng 52 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, dù nguồn ngân sách từ nhà nước và các 

nhà tài trợ tăng gấp đôi vẫn không đáp ứng được các yêu cầu và cam kết bảo tồn của các quốc 

gia. Trong bối cảnh đó, nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng 

cách nhu cầu và khả năng tài chính thực tế cho bảo tồn (Torsten Klimpel, Andrea Peiffer, Dr. 

Elke Mannigel, 2017). 

Các nhà đầu tư tư nhân dầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học xuất phát từ nhiều mục đích khác 

nhau, bao gồm từ thiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, bảo vệ các loại tài nguyên mà chính 

doanh nghiệp đó sử dụng, hoặc đầu tư sinh lợi nhuận. Trong những năm gần đây, ý tưởng coi 

lợi nhuận tài chính là một động cơ khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào bảo vệ các tài nguyên 

thiên nhiên nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm chí đã được thử nghiệm thông qua nhiều hình 

thức như trái phiếu xanh. Trong giai đoạn từ 2004-2015, tổng vốn đầu tư từ khối tư nhân vào 

bảo tồn thiên nhiên đạt 8.1 tỉ đô la Mỹ, chia làm ba loại hình chính: sản xuất bền vững lương 

thực và các sản phẩm sợi, bảo tồn hệ sinh thái, và bảo vệ tài nguyên nước (Hình 1) (Torsten 

Klimpel, Andrea Peiffer, Dr. Elke Mannigel, 2017). 

 

Hình 1. Đầu tư tư nhân cho bảo tồn thiên nhiên giai đoạn 2004-2015 

Hoạt động đầu tư tư nhân vào các hoạt động bảo tồn được kỳ vọng mang lại các lợi nhuận tài 

chính cho các nhà đầu tư, đồng thời tạo ra các tác động tích cực lên hệ sinh thái và xã hội (Hình 

2). Các phân tích chi phí – lợi ích và thực tế đã chứng minh việc đầu tư vào các hoạt động bảo 

tồn và bảo vệ môi trường mang lại giá trị kinh tế trực tiếp và gián tiếp cho nhà đầu tư.  Vào năm 

1995, Công ty Hóa chất Dow quyết định thiết lập một khu vực đất ngập nước thay vì xây dựng 

một nhà máy xử lý nước thải. Quyết định này đã giúp giảm chi phí vòng đời dự án lên tới 282 

triệu đô la Mỹ, đồng thời đem lại các giá trị phi tài chính bao gồm các giá trị về đa dạng sinh 

học. Nếu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững do Công ty đề ra tới 2025, Công ty này sẽ 

tiết kiệm được 1 tỉ đô la Mỹ (RMCG, 2016). 
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Hình 2: Mô hình đầu tư 

(Torsten Klimpel, Andrea Peiffer, Dr. Elke Mannigel, 2017) 

Ở chiều hướng ngược lại, các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cũng phụ thuộc rất lớn vào các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Theo ước tính, chỉ riêng các dải san hô đã 

tạo ra 36 tỉ đô la Mỹ mỗi năm cho ngành du lịch (OECD, 2019). Do vậy, việc mất mát các loại 

tài nguyên cũng có tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp. Do vậy, việc bảo tồn, sử dụng 

bền vững và phục hồi tài nguyên rừng, đa dạng sinh học cũng góp phần mang lại những nguồn 

lợi nhuận không nhỏ, bao gồm tính bền vững của các mô hình kinh doanh, tiết kiệm chi phí và 

gia tăng hiệu quả vận hành, tăng thị phần, thiết lập mối quan hệ tốt hơn với các bên liên quan, 

v.v.  

4.  CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀ HỢP TÁC 

CÔNG TƯ VÀO HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ PHÒNG HỘ 

TẠI VIỆT NAM 

Hoạt động đầu tư tư nhân và hợp tác công tư vào bảo vệ phát triển rừng được điều chỉnh bởi 

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các văn bản dưới luật.  

Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 

Đầu tư 2014 quy định hoạt động trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng là hoạt 

động được nhận ưu đãi đầu tư, bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế 

nhập khẩu, miễn/giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất. Các quy định này nhằm 

tạo hành lang thu hút đầu tư của khu vực doanh nghiệp vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng. 

Các hoạt động đầu tư tại khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đặc biệt là các hoạt động liên 

quan tới chuyển đổi mục đích sử dụng đất, được yêu cầu chặt chẽ tại nhiều văn bản pháp luật, 
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nhằm giảm thiểu các tác động tới rừng tự nhiên. Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, các dự án 

đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 

phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ 

chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên phải được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 

30, Luật Đầu tư 2020). Các dự án đầu tư chuyển đổi từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng trở lên phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi dưới 20 héc 

ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

(Điều 58, Luật Đất đai). Mặc dù các quy định này rất nghiêm ngặt đối với hoạt động chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư tại các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, tuy 

nhiên trong quá trình triển khai, đặc biệt là tại các khu rừng phòng hộ, nhiều bên liên quan đã 

lợi dụng những kẽ hở pháp luật để chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không cần văn bản 

chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. 

Hệ thống RDD và RPH với tổng diện tích khoảng 6,75 triệu ha chiếm 46,8% tổng diện tích đất 

có rừng trên toàn quốc là đại diện cho các hệ sinh thái quan trọng trên cạn, ven biển và phần 

lớn rừng nguyên sinh với chức năng bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng loài, bảo vệ nguồn nước, 

chống xói lở…(MARD, 2019) được nhà nước quản lý theo hệ thống đồng bộ thông qua Bộ 

NNPTNT và UBND cấp tỉnh. Theo số liệu tổng hợp phiếu khảo sát của 51 BQL rừng đặc dụng 

và 32 BQL rừng phòng hộ do PanNature tiến hành thu thập năm 2020 cho thấy tổng ngân sách 

chi cho hoạt động bảo tồn, điều tra đa dạng sinh học và nghiên cứu khoa học trong 3 năm trở 

lại đây chiếm tỉ trọng rất thấp chỉ từ 2-3% tổng ngân sách được cấp cho 51 BQL RDD, riêng 

32 BQL RPH được khảo sát thì ngân sách chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn 

và điều tra đa dạng sinh học chiếm tỉ trọng 0% tức là không có ban nào có nguồn chi cho các 

hoạt động nêu trên. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, ngân sách nhà nước hiện nay cấp cho các 

BQL chủ yếu phục vụ chi cho quản lý bộ máy và các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, trong 

khi ngân sách chi cho hoạt động bảo tồn, điều tra đa dạng sinh học và nghiên cứu khoa học lại 

chiếm tỉ trọng rất thấp, các chính sách tài chính hiện nay tập trung chi nhiều vào hoạt động giữ 

rừng và tăng diện tích rừng, công tác làm giàu rừng và tăng chất lượng rừng chưa được đầu tư 

tương xứng với những vai trò và chức năng bảo tồn loài và các chức năng hệ sinh thái khác của 

rừng.  

Do đó, để đảm bảo duy trì các chức năng sinh thái của hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

thì các nguồn “đầu tư, đóng góp, ủng hộ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài” và “thu từ cung cấp dịch vụ môi trường rừng và cho thuê dịch vụ môi trường rừng” 

(Điều 92, Luật Lâm nghiệp 2017) được đánh giá là các nguồn tài chính mới bổ sung, hỗ trợ 

thực hiện hoạt động nuôi dưỡng rừng và làm giàu rừng bên cạnh ngân sách nhà nước.  

Để thực hiện được các nhiệm vụ bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên nhằm đạt được mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp theo Quyết định số 886/QĐ-TTg năm 2017 Phê duyệt Chương trình mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (QĐ 886) thì tăng cường huy động 

vốn, nguồn đóng góp hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và ưu tiên sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một trong 

những giải pháp ưu tiên được nêu trong điểm 3 mục IV Điều 1 của QĐ 886. 

Để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện được mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững các hệ 

sinh thái tự nhiên quan trọng, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh và các loài sinh vật hoang dã, nguy cấp và quý hiêm trong hệ thống rừng đặc dụng, 

Quyết định 1976/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư tài chính phục 
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vụ nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái, cho phép huy động các nguồn lực tài chính 

khác nhau theo hướng xã hội hóa nguồn thu.  

Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ cũng đưa ra nhận định rằng 

“công tác quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ những năm qua chưa khai thác được hết tiềm 

năng, lợi thế môi trường rừng bền vững để tạo ra nguồn tài chính đầu tư lại rừng, chủ yếu hoạt 

động bảo vệ rừng, bảo tồn vẫn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước” do đó, một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành lâm nghiệp trong thời gian tới cần “Thực hiện chủ trương xã hội 

hóa để thu hút, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, phát triển rừng 

theo đúng quy định của pháp luật, không làm tổn hại sinh thái rừng; bảo vệ môi trường sinh 

thái; thực hiện nghiêm việc kiểm soát chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật 

Lâm nghiệp” và “Có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các dịch vụ môi trường rừng, DLST bền 

vững theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu ổn định để đầu tư lại cho công tác bảo 

vệ rừng và chủ trương tự chủ của các Ban quản lý rừng”.  

Đầu tư du lịch 

Quy định chi tiết và cụ thể hơn về về loại hình đầu tư, Điều 53 và Điều 56 của Luật Lâm nghiệp 

2017 cho phép các BQL RDD và BQL RPH được phép đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và 

giải trí dưới dạng tự tổ chức, liên kết hoặc cho các tổ chức/doanh nghiệp thuê môi trường rừng. 

Các hướng dẫn cụ thể về trình tự và tổ chức thực hiện đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và 

giải trí được nêu trong Nghị định 156/2018/NĐ-CP tại Điều 14, Điều 15 đối với rừng đặc dụng 

và Điều 23, Điều 24 đối với rừng phòng hộ. Đối với hình thức cho thuê môi trường rừng để đầu 

tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đơn giá thuê hiện được quy định không thấp hơn 1% tổng doanh 

thu thực hiện trong năm của bên thuê với thời hạn thuê không quá 30 năm và đánh giá định kỳ 

5 năm việc thực hiện hợp đồng.  

Ngoài các BQL RDD và BQL RPH thì các Công ty nông, lâm nghiệp là chủ rừng có phần diện 

tích đất được giao, được thuê nhưng chưa có rừng thì có thể sử dụng tối đa 30% phần diện tích 

đó để đầu tư phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hoặc sản xuất nông, ngư nghiệp kết hợp được 

quy định cụ thể tại Điều 8 và Điều 9 của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg. Đây là một trong những 

chính sách đặc trưng dành tiêng cho đối tượng chủ rừng là các công ty nông, lâm nghiệp ngoài 

các nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng còn có cơ hội tham gia vào đầu tư kinh doanh sản xuất. 

Quyết định 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 

2020 (QĐ 24) khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ môi trường rừng, kinh doanh du 

lịch sinh thái phù hợp với quy định của pháp luật. QĐ 24 mở đường cho các hoạt động đầu tư 

kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng thông qua các chính sách ưu đãi 

đầu tư nhằm tạo nguồn thu cho các BQL RDD để bù đắp các chi phí, nâng cao thu nhập đội 

ngũ cán bộ và dần thay thế nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại các hội thảo gần 

đây về quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ nhiều nhận định cho rằng việc sử dụng nguồn thu từ 

DLST như một nguồn dần thay thế một phần vốn đầu tư từ ngân sách của nhà nước cho hoạt 

động bảo vệ phát triển rừng là chưa hợp lý và thiếu động lực để các BQL triển khai. Bởi khi tổ 

chức hoạt động DLST đồng nghĩa với gia tăng áp lực lên hệ sinh thái, gia tăng trách nhiệm quản 

lý bảo vệ rừng, các BQL cần gia tăng nguồn nhân lực để tổ chức hoạt động du lịch hoặc giám 

sát tổ chức hoạt động du lịch đối với cho thuê môi trường rừng trong khi nguồn ngân sách lại 

bị cắt giảm bởi việc phát sinh nguồn thu từ du lịch, điều này là chưa hợp lý. Do đó, để các BQL 

có động lực phát triển du lịch mà vẫn đảm bảo giữ được hệ sinh thái rừng, các chính sách cần 

cải thiện để khuyến khích các BQL thực hiện, cụ thể, nguồn thu từ du lịch ngoài việc nộp vào 
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ngân sách địa phương theo quy định thì phần còn lại bắt buộc phải thiết lập tỉ lệ tái phân bổ cho 

hoạt động bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái rừng. 

Quyết định 104/2007/QĐ-BNN của Bộ NNPTNT ban hành quy chế quản lý các hoạt động du 

lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia , Khu bảo tồn thiên nhiên mặc dù đã hết hiệu lực từ 1/1/2019 

nhưng đây là một trong những văn bản dành riêng cho hoạt động tổ chức du lịch sinh thái tại 

rừng đặc dụng được đánh giá là phù hợp về mặt quan điểm và nguyên tắc tổ chức du lịch trong 

hệ thống VQG, KBT theo xu hướng tài chính bền vững. Mặc dù các quy định kỹ thuật về việc 

xây dựng các cơ sở hạ tầng chưa được nêu cụ thể như trong NĐ 156 và QĐ 24 nhưng 3 nguyên 

tắc cốt lõi để tổ chức du lịch sinh thái cho thấy rõ mục tiêu phát triển du lịch hài hòa giữa môi 

trường, kinh tế và cộng đồng được quy định cụ thể như sau: 

“Điều 4. Nguyên tắc tổ chức du lịch sinh thái 

1. Các hoạt động du lịch sinh thái không được làm ảnh hưởng đến diễn thế tự nhiên của các hệ 

sinh thái, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật hoang dã, cảnh quan thiên nhiên cũng 

như bản sắc văn hoá của cộng đồng dân cư ở địa phương tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

2. Lợi nhuận từ các dịch vụ du lịch sinh thái được tái đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học trong các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Tỷ lệ tái đầu tư cho bảo tồn thực hiện 

theo quy định của nhà nước. 

3. Cộng đồng dân cư ở địa phương được tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động du lịch sinh 

thái để nâng cao thu nhập cũng như nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng 

sinh học.” 

Đầu tư trồng dược liệu và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng 

Tính đến nay, chưa có bất kỳ một chính sách cụ thể, rõ ràng để thu hút đầu tư khu vực tư nhân 

trồng dược liệu dưới tán rừng. Luật Lâm nghiệp cho phép và khuyến khích sản xuất nông lâm 

ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ trên phần diện tích đất chưa có rừng và không làm ảnh 

hưởng đến chức năng phòng hộ của rừng (Điều 57 Luật Lâm nghiệp) hay công nhận quyền 

được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc 

dụng và rừng phòng hộ (Điều 73 Luật Lâm nghiệp). Ngoài ra, theo Điều 78 và Điều 86 của 

Luật lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế được nhà nước giao rừng đặc dụng và rừng phòng hộ và 

các cộng đồng dân cư được nhà nước giao rừng phòng hộ được đầu tư mô hình nông, ngư 

nghiệp kết hợp, canh tác dưới tán rừng phù hợp với các quy định pháp luật. Nghị định 

156/2018/NĐ-CP (NĐ 156) hướng dẫn chi tiết hơn về các nguyên tắc sản xuất mô hình nông 

lâm, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ tại Điều 25 và không có bất cứ Điều khoản hướng 

dẫn nào liên quan đến đầu tư nông lâm ngư nghiệp kết hợp trong rừng đặc dụng. 

Riêng đối với các tỉnh ven biển với đặc thù khu hệ sinh thái đất ngập nước được khuyến khích 

phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng thông qua hình thức khoán cho các cá 

nhân, hộ gia đình hoặc có thể phát triển mô hình hợp tác xã để nuôi thủy, hải sản kết hợp bảo 

vệ rừng với thời hạn khoán ổn định không quá 20 năm và diện tích khoán không quá 15 ha đối 

với cá nhân và không quá 30 ha đối với hộ gia đình (Điều 6, Nghị định 168/2016/NĐ-CP Quy 

định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL RDD, RPH và công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước). Các cơ sở nuôi trồng thủy 

sản thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo hình thức chi trả trực tiếp cho bên cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng với mức chi trả tối thiểu bằng 1% doanh thu thực hiện trong kỳ 

(khoản 5, Điều 59 Nghị định 156/2018/NĐ-CP). 



10 
 

Mặc dù các chính sách trên có đề cập đến tầm quan trọng cũng như cần thiết huy động nguồn 

lực đầu tư ngoài nhà nước cho hệ thống RDD và RPH tại Việt Nam nhưng lại chưa quy định 

chi tiết cụ thể cách thức để đầu tư cũng như đơn vị đầu mối để phối hợp xây dựng những chính 

sách về cơ chế thu hút và thực hiện đầu tư. Việc quản lý đồng bộ theo hệ thống phân cấp quản 

lý hiện nay đôi khi tạo ra những rào cản đến khả năng huy động các nguồn tài chính ngoài ngân 

sách nhà nước do thiếu những cơ chế hoặc chờ hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền cao 

hơn, thủ tục phức tạp, khiến nhiều nhà đầu tư từ bỏ ý định đầu tư sau khi tìm hiểu quy trình. 

5.  SỰ THAM GIA CỦA KHỐI TƯ NHÂN TRONG BẢO VỆ VÀ 

PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI VIỆT NAM 

Tổng kết thực trạng huy động tài chính thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2006-2020 cho thấy nguồn ngân sách ngoài nhà nước chiếm tới 78,5% tài chính cho 

giai đoạn 2006-2016 (Bảng 1). Trong số đó, nguồn vốn huy động từ phía các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng chiếm tới 50% tổng nguồn vốn huy động ngoài nhà nước (Bảng 2). 

Từ đó cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng từ nhà nước trực tiếp quản lý sang xã hội hóa nghề rừng. 

Bảng 1: Tình hình huy động vốn thực hiện chiến lược (2006–2016) 

 

Nguồn: (Thủy et al., 2019) 

Bảng 2. Kết quả huy động vốn ngoài nhà nước để thực hiện chiến lược 

 

Nguồn: (Thủy et al., 2019) 

Hoạt động đầu tư của khối tư nhân vào bảo vệ và phát triển rừng có thể chia làm hai loại: đầu 

tư phi lợi nhuận và đầu tư sinh lợi nhuận, phụ thuộc vào tính chất hoạt động và mục đích của 

các tổ chức/cá nhân tiến hành đầu tư. 

Hoạt động đầu tư phi lợi nhuận chủ yếu dưới hình thức tài trợ, quyên góp cho bảo vệ môi trường 

và bảo tồn thiên nhiên bởi các tổ chức bảo tồn, các hội nhóm tự nguyện và các doanh nghiệp. 

Trong một chương trình hợp tác với WWF Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ các 

hoạt động bảo vệ VQG Tràm Chim và thúc đẩy sinh kế bền vững trong các cộng đồng sống 

trong vùng đệm từ năm 2008 (Nguyên, 2018). Một số tập đoàn lớn đầu tư vào bảo tồn đa dạng 

sinh học như một nỗ lực nhằm bồi hoàn các giá trị đã bị mất đi do hoạt động của họ, như Công 
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ty Holcim Ltd. cung cấp kinh phí cho bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Kiên 

Giang và hỗ trợ thành lập hai khu bảo tồn mới (Nguyên, 2018).  

Hoạt động trồng rừng nhằm khôi phục các diện tích rừng đã mất và phục hồi chất lượng rừng 

là một hoạt động thu hút được nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Một 

số doanh nghiệp lớn tiến hành trích một phần lợi nhuận để phát triển các sáng kiến như “1 triệu 

cây xanh” do Vinamilk phối hợp với Bộ TNMT thực hiện từ 2012, Công ty Honda Việt Nam 

đã đầu tư 3,5 tỷ đồng (146.000 USD) vào dự án trồng rừng CDM ở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 

2013-2020 sẽ đầu tư 4,9 tỷ đồng (205.000 USD) vào dự án trồng rừng CDM ở tỉnh Bắc Kạn 

(Nguyên, 2018). 

Vài năm trở lại, Việt Nam xuất hiện các nhóm tự nguyện gây quỹ nhằm thực hiện các hoạt động 

trồng và bảo vệ rừng. Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên GAIA đã huy động nguồn vốn từ các tổ 

chức và cá nhân để tiến hành trồng rừng tại nhiều khu vực trên cả nước như tại VQG Mũi Cà 

Mau, VQG Bến En, VQG Bạch Mã, Khu BTTN Xuân Liên, Khu BTTN-Văn hóa Đồng Nai 

(GAIA Việt Nam, 2020). Nhóm Gia đình Em yêu thiên nhiên Việt Nam với chuỗi các hoạt 

động truyền cảm hứng yêu thiên nhiên thông qua tổ chức các hoạt động học hỏi, trải nghiệm, 

được thực hiện từ năm 2015 đến nay đã trồng được 4.300 ha rừng trong đó có các loài cây bản 

địa được trồng trong các VQG, KBT được kiểm lâm theo dõi với tỉ lệ sống 70 – 80%.  

Trên thực tế, nguồn đóng góp tự nguyện vào công tác bảo tồn, bảo vệ rừng hiện nay vẫn còn 

hạn hẹp bên cạnh đó còn gặp một số hạn chế trong quá trình thực hiện các hoạt động tự nguyện. 

Một số hoạt động gây quỹ trồng rừng, do không tìm hiểu kỹ các quy định về trồng rừng tại rừng 

đặc dụng và rừng phòng hộ, trong khi Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật quy định rất 

chặt chẽ về việc trồng cây tại phân phu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái. 

6. THỰC TRẠNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀO HỆ 

THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ TẠI VIỆT NAM 

VÀ CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH 

Tại Việt Nam, việc chấp thuận cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào hệ thống rừng đặc 

dụng và rừng phòng hộ hiện nay chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản 

dưới tán rừng ngập mặn và trồng dược liệu dưới tán rừng. Đối với mô hình hợp tác công tư 

trong hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ để phát triển kinh tế tại Việt Nam hiện nay chưa có 

quy định chính sách đối với mô hình này. Cụ thể, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

được Quốc hội ban hành 18/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định tại 

Điều 4 khoản 1 về 5 lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP chỉ tập trung vào các dự án đầu tư 

liên quan đến giáo dục, y tế, giao thông,…và không có bất cứ nhóm nào liên quan đến du lịch, 

nông lâm nghiệp. Do đó, trong báo cáo này sẽ chỉ tập trung phân tích về cơ chế đầu tư và các 

mô hình đầu tư tư nhân vào hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.  

6.1. CƠ CHẾ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀO HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG, 

RỪNG PHÒNG HỘ 

Như đã phân tích và tổng hợp phía trên về các quy định, chính sách cho phép tổ chức các hoạt 

động đầu tư trong hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Các chính sách mới chỉ đề cập 

đến vấn đề cho phép tổ chức các hoạt động đầu tư nhưng chưa có cơ chế, hướng dẫn riêng dành 

cho các BQL thu hút đầu tư hay các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và hoạt động đầu tư. Do 

đó, để đầu tư bất kỳ một dự án du lịch, trồng dược liệu hay kết hợp nuôi trồng thủy sản dưới 

tán rừng thì các tổ chức/cá nhân hiện đang áp dụng theo Luật đầu tư 2014 và các bước thực 
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hiện theo hướng dẫn của các văn bản dưới luật cũng như các quy định của những Luật liên quan 

khác như Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật ĐDSH, Luật xây 

dựng,…và các quy trình của từng địa phương.  

Sơ đồ về quy trình đầu tư tư nhân vào hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ được minh họa dưới 

đây diễn giải về quy trình, thủ tục đầu tư chung vào các BQL RDD, RPH đặt trong bối cảnh 

các BQL đã được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, đề án 

phát triển dược liệu hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng. Tùy vào từng dự án, bối 

cảnh địa phương mà một số bước trong quy trình có thể lược bỏ ví dụ như các nhà đầu tư đã có 

đủ điều kiện kinh doanh thì có thể bỏ qua bước thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra khác với quy 

trình đầu tư thông thường các dự án đầu tư vào hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ thường 

thực hiện dưới hình thức liên doanh liên kết hoặc thuê môi trường rừng và không làm thay đổi 

quyền sử dụng đất của các BQL do đó sẽ không có bước giải phóng mặt bằng hoặc đấu giá 

quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu có từ hai đơn vị trở lên cùng đề nghị được thuê môi trường 

rừng tại một địa điểm thì giá cho thuê môi trường rừng được quyết định thông qua đấu giá.           

Mặt khác, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là những khu vực nhạy cảm về mặt sinh thái và đa 

dạng sinh học, nên việc đầu tư ngoài các quy trình đầu tư thông thường còn phụ thuộc nhiều 

vào chủ trương của địa phương và phù hợp với quy hoạch tổng thể hoặc các quy hoạch ngành 

liên quan khác. Do đó, cùng có tiềm năng thu hút đầu tư như nhau nhưng địa phương nào nếu 

có chủ trương và cơ chế đầu tư sẽ dễ dàng thu hút đầu tư hơn các địa phương khác chưa có cơ 

chế.                                                  



13 
 

 

Hình 1. Quy trình chung về đầu tư dự án vào hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

6.2. CÁC MÔ HÌNH ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀO HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC 

DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ 

6.2.1. Đầu tư du lịch sinh thái 

Tính đến năm 2020 hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam chính thức có 5 BQL RPH có triển khai 

mô hình DLST. Trên toàn quốc hiện nay có 61/167 BQL RDD  và 5/216 BQL RPH tổ chức 

hoạt động du lịch sinh thái với mô hình tự tổ chức, liên doanh liên kết và cho thuê môi trường 

rừng, có những BQL tổ chức hoạt động du lịch theo cả ba mô hình, trong đó hình thức tự tổ 
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chức hoạt động là phổ biến nhất, chiếm tỉ lệ 91,6% (55/61 khu RDD)(MARD, 2020). Năm 2020 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên lượng khách cũng như doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 

44 tỷ đồng giảm 69% so với cùng kỳ năm 2019 với doanh thu ước tính đến tháng 11/2019 là 

156 tỷ đồng (MARD, 2020). 

 

Hình 2. Doanh thu từ hoạt động DLST của các BQL RDD giai đoạn 2018 - 2020 

Doanh thu từ du lịch sinh thái hiện nay có thể thấy chưa tương xứng với giá trị sinh thái và cảnh 

quan của hệ thống rừng đặc dụng do chủ yếu mới chỉ khai thác du lịch sinh thái theo mô hình 

tự tổ chức với nguồn vốn đầu tư ít, năng lực tổ chức, quản lý còn hạn chế chưa được đầu tư đào 

tạo bài bản để tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. Chính sách của nhiều địa phương chưa 

khuyến khích các BQL phát triển du lịch, không giao quyền chủ động sử dụng nguồn thu từ cho 

thuê rừng, thuê môi trường rừng để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh du lịch mà sẽ nộp vào 

ngân sách tỉnh (MARD, 2018).  

Các chính sách cơ chế về đầu tư du lịch sinh thái trong RPH còn hạn chế và chưa mở như 

đối với rừng đặc dụng.  

Khảo sát thực tế tại 4 tỉnh trong đó có 5 BQL RPH, 6VQG, 2 Công ty lâm nghiệp cho thấy hầu 

hết các BQL RPH chưa có một đơn vị nào đến tìm hiểu để đầu tư phát triển du lịch. Các BQL 

hoặc không có tiềm năng phát triển du lịch xét cả về mặt cảnh quan lẫn cơ sở vật chất hoặc cơ 

chế hiện tại chưa rõ ràng khó triển khai, cụ thể: 

(i) Theo tiến trình phát triển từ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) 1991 cho đến 

Luật BVPTR 2004, phân loại rừng theo chức năng cho thấy rừng đặc dụng có những 

chức năng khá đa dạng như bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, bảo vệ 

nguồn gen, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch sinh thái và góp phần bảo vệ môi trường do 

đó các khu rừng dặc dụng thường có ưu thế rất lớn về mặt cảnh quan thiên nhiên. 

Đối với rừng phòng hộ, Quy chế quản lý rừng phòng hộ theo Quyết định 

17/2015/QĐ-TTg (QĐ 17) cho đến khi Luật Lâm nghiệp 2017 được xây dựng và 

ban hành mới quy định và mở rộng chức năng của rừng phòng hộ theo phân loại 

rừng, theo đó ngoài chức năng chính là phòng hộ thì đã gắn thêm chức năng cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng, kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tạo cơ sở cho 

các BQL RPH. Trước đó Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 và sau đó Quyết định 

186/2006/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý rừng cho phép các BQL RPH 
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chắn sóng, lẫn biển và RPH bảo vệ môi trường được triển khai du lịch sinh thái và 

quy định Bộ NNPTNT xây dựng hướng dẫn về tỷ lệ diện tích đất được xây dựng 

các công trình phục vụ di lịch sinh thái , nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ3 nhưng 

đến nay khi Luật BVPTR 2004 hết hiệu lực được thay thế bới Luật lâm nghiệp 2017 

và NĐ 156 hướng dẫn thực thi một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 thì vẫn chưa 

có bất cứ văn bảo nào được xây dựng để hướng dẫn các BQL RPH thực hiện mô 

hình du lịch bao gồm các nội dung như chính sách khuyến khích đầu tư; hạn mức 

diện tích đất được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,…  

(ii) Khác với các BQL RDD do có các trung tâm giáo dục môi trường, trung tâm nghiên 

cứu khoa học, trung tâm bảo tồn và cứu hộ động vật,…nên cơ sở hạ tầng được đầu 

tư cơ bản có thể tận dụng cơ sở sẵn có để triển khai thăm quan kết hợp du lịch sinh 

thái, du lịch trải nghiệm thông qua bán vé vào cổng và sử dụng các dịch vụ, nguồn 

thu này một phần có thể quay ngược để tái đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Ngược 

lại các BQL RPH trước đây nếu áp dụng theo QĐ 17 (Điều 4 khoản 4 điểm a) thì 

chỉ có rừng phòng hộ bảo vệ môi trường được kết hợp phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng 

nhưng thực tế cho thấy, diện tích rừng phòng hộ bảo vệ môi trường chiếm tỉ lệ rất 

nhỏ khoảng 4,4% tổng diện tích rừng phòng hộ (Đồng Anh Đài, 2020). Ngoài ra, 

các BQL RPH  đầu nguồn chiếm tỉ lệ cao 92,5% thì chủ yếu lại ở những khu vực 

vùng sâu vùng xa có địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng cơ bản sẵn có gần như chưa 

đáp ứng được nên mặc dù Luật Lâm nghiệp 2017 cho phép kết hợp phục vụ du lịch 

nghỉ dưỡng nhưng trên thực tế các BQL RPH rất khó để triển khai và thu hút đầu 

tư.  

Vướng mắc triển khai kêu gọi đầu tư do chờ phê duyệt PAQLRBV và phụ thuộc chủ trương 

của tỉnh.  

Nghị định 156 hướng dẫn các BQL RDD và RPH muốn tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng cần phải xây dựng đề án du lịch sinh thái phù hợp với phương án quản lý rừng bền 

vững đã được phê duyệt. Nhiều BQL trước đây đã xây dựng PAQLRBV theo Thông tư 

38/2014/TT-BNNPTNT thì sẽ điều chỉnh bổ sung hoặc xây dựng lại PAQLRBV theo Thông tư 

28/2018/TT-BNNPTNT trong đó lồng ghép chi tiết các nội dung dự kiến về triển khai mô hình 

du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cho BQL. Trên thực tế, để xây dựng dược phương án quản lý rừng 

bền vững mỗi BQL phải bỏ ra kinh phí tối thiếu từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng (Lê Công Cường, 

2020), ngân sách trung ương và địa phương hiện nay chưa kịp thời hỗ trợ đủ nên nhiều BQL 

chậm triển khai xây dựng PAQLRBV, một số BQL có nguồn thu từ tiền chi trả DVMTR hoặc 

kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn tổ chức xã hội hoặc nhà đầu tư mới có thể hoàn thành.  

 
3 Điều 33, khoản 1 điểm c của Quyết định 186/2006/QĐ-TTg Về việc ban hành quy chế quản lý rừng 
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Quy hoạch du lịch của mỗi tỉnh hay chính sách thu hút đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của 

tỉnh là căn cứ để các BQL tăng cường thu hút các nhà đầu tư, bởi các quy hoạch hay chính sách 

được ban hành sẽ gắn liền với những quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hệ thống giao 

thông phục vụ phát triển du lịch hay những ưu 

đãi riêng cho các nhà đầu tư.  Phần lớn các BQL 

RDD và RPH có tiềm năng để phát triển du lịch 

thì thường nằm ở vùng sâu vùng xa, do đó, nếu 

không có chủ trương phát triển du lịch gắn với 

phát triển đồng bộ hệ thống giao thông thì rất 

khó để thu hút đầu tư.  

Ví dụ như VQG Kon Ka Kinh mặc dù năm 2017 

đã được phê duyệt đề án du lịch sinh thái VQG 

Kon Ka Kinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 

2030 nhưng đến nay do hệ thống giao thông đến 

VQG chưa hoàn thiện bên cạnh những chính 

sách đặc thù riêng nên dù một số đơn vị đã đến 

tìm hiểu nhưng chưa quyết định đầu tư.  

Vướng mắc trong vấn đề sử dụng đất cho hoạt 

động đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng   

Luật đất đai 2014 quy định rõ UBND cấp tỉnh được quyền quyết định cho tổ chức kinh tế thuê 

đất rừng phòng hộ và đặc dụng thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch 

sinh thái – môi trường dưới tán rừng tại Điều 136 và Điều 137.  

Theo QĐ 24 các công trình chỉ được phép xây dựng trong phân khu phục hồi sinh thái và dịch 

vụ hành chính với mật độ xây dựng được quy định chi tiết trong Điều 10 khoản 2 mục b và mục 

c. Riêng đối với rừng phòng hộ hiện nay chưa có hướng dẫn về tỉ lệ/mật độ được phép xây dựng 

các công trình đầu tư du lịch và mới chỉ dừng lại ở quy định cho phép xây dựng các công trình 

ở nơi đất trống, trảng cỏ không có khả năng tự phục hồi tại Điều 24 khoản 2 điểm c của NĐ 

156 

Tương tự như đối với RPH, 

Điều 15, khoản 4 điểm c của 

NĐ 156 quy định chi tiết một 

số điều của Luật lâm nghiệp 

được ban hành cũng chỉ cho 

phép các BQL RDD và RPH 

chỉ được xây dựng các công 

trình ở những nơi đất trống, 

trảng cỏ, cây bụi không có 

khả năng tự phục hồi, phạm 

vi xây dựng được điều chỉnh 

thu hẹp hơn so với QĐ 24 trước đây, vấn đề này nhận được nhiều phản hồi từ phía các BQL 

RDD và do nhiều KBTTB, VQG hiện nay đa phần diện tích được giao quản lý đều có rừng nên 

việc xác định vị trí đất trống để xây dựng là rất khó khăn, do đó nếu không có những điều chỉnh 

mở hơn về phạm vi được xây dựng các công trình phụ trợ thì việc thu hút đầu tư du lịch có quy 

mô là không khả thi dẫn đến các hoạt động du lịch chỉ giới hạn được ở quy mô nhỏ lẻ cầm 

chừng của các BQL thông qua hình thức tự tổ chức hoặc bán vé vào cổng chưa tận dụng được 

“VQG Kon Ka Kinh có lợi thế về cảnh quan với 

nhiều thác nước lớn nhỏ nên có tiềm năng phát 

triển mô hình du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, do 

chính sách và đặc thù nhạy cảm về địa bàn của 

tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên 

nói chung nên hiện nay khách nước ngoài 

muốn vào tham quan phải làm thủ tục xin phép 

rất khó khăn và rắc rối, nhiều trường hợp bị từ 

chối gây khó khăn trong việc thu hút các nhà 

đầu tư, bởi mô hình du lịch trải nghiệm leo, núi, 

vượt thác vốn được khách quốc tế quan tâm 

nhiều hơn khách nội địa” 

(Trích phỏng vấn các cán bộ VQG Kon Ka Kinh) 

 

“Trước đây theo QĐ 24 thì các BQL được phép xây dựng hạ 

tầng theo tỉ lệ được quy định, nhưng NĐ 156 chỉ cho xây dựng 

ở những nơi đất trống không có khả năng phục hồi nhưng với 

đặc thù của rừng ngập mặn thì không có chỗ nào là không có 

khả năng phục hồi. Diện tích của VQG U Minh Hạ đều có rừng 

ngoại trừ các khu vực bờ. Do đó mặc dù đề án du lịch sinh thái 

đã được phê duyệt nhưng vướng mắc không xây dựng được 

công trình nên khó thu hút đầu tư” 

(Trích phỏng vấn BGĐ VQG U Minh Hạ, Cà Mau) 
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tối đa thế mạnh và tiềm năng của cảnh quan thiên nhiên. Ngoài ra, đối với các khu vực thuộc 

lâm phần mà các BQL được giao nếu được công nhận là khu di sản văn hóa hay khu di tích 

quốc gia thì dự án đầu tư xây dựng cũng cần phải trình và xin phê duyệt từ Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, thủ tục và quy trình xin phê duyệt của nhiều bên liên quan là những rào cản 

ban đầu khiến cho chủ đầu tư và các BQL chưa thể cân bằng được cán cân cung và cầu. Các 

quy định ngành lâm nghiệp hiện nay mới chỉ quản lý hạn chế việc xâm phạm đất rừng đặc dụng 

và phòng hộ của các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng ở quy mô vừa và nhỏ nhưng chưa quản 

lý được các dự án đầu tư lớn, chiếm dụng đất ở quy mô lớn thông qua những quy định ràng 

buộc, điều chỉnh bởi nhiều Luật, quy định liên quan khác và đặc biệt là chủ trương của từng địa 

phương, cụ thể: 

Luật đất đai 2013 Điều 58 khoản 1 điểm b quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư thông qua nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đối với trường hợp 

chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với diện tích dưới 20ha. Luật 

lâm nghiệp 2017 điều 20 khoản 3 cho phép các địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

phòng hộ với diện tích dưới 20ha thông qua chủ trương của hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mặc 

dù các chính sách liên quan đến sử dụng đất RDD và RPH cho hoạt động du lịch hiện nay là 

tương tối chặt chẽ nhưng tùy thuộc vào mục tiêu ưu tiên phát triển của từng tỉnh mà rừng có 

thể chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phục vụ cho 

mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đó. Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo giai đoạn thường 

từ 5 đến 10 năm tuy nhiên trên thực tế vẫn có tỉnh điều chỉnh bổ sung giữa chừng. Việc điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để rà soát quy hoạch 3 loại rừng, phụ thuộc vào quá trình 

điều tra, rà soát sẽ đưa phần diện tích không nằm trong quy hoạch ra khỏi diện tích đất lâm 

nghiệp, sau đó là chuyển đổi mục đích sử dụng rừng rồi cuối cùng là chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. Mặc dù thủ tục điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sử dụng 

rừng là tương đối phức tạp, nhưng có những dự án thuộc ưu tiên phát triển việc chuyển đổi vẫn 

được thực hiện. 

Những dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng ở quy mô lớn có thể dẫn đến những tiêu 

cực trong quy trình đầu tư thông qua việc thuê đất dài hạn tiếp đến là gia hạn thời gian thuê đất 

hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thậm chí có những dự án khi đi vào hoạt động đã làm 

mất quyền hưởng dụng, quyền tiếp cận rừng của cộng đồng4 nơi gắn liền với phong tục, tập 

quán truyền thống lâu đời của họ.  

 
4 Từ “nhượng địa” Bà Nà nhìn về Tam Đảo, Báo Phụ nữ, số ra ngày 29/9/2019 

https://www.phunuonline.com.vn/tu-nhuong-dia-ba-na-nhin-ve-tam-dao-a1391395.html
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Hình 3. Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mục đích sử dụng rừng cấp tỉnh 

Những vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mục đích sử dụng rừng đặc 

biệt là hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển, do ưu thế về mặt cảnh quan nên nhu đầu 

tư phát triển hệ thống du lịch, khu nghỉ dưỡng ở quy mô lớn ngày càng gia tăng vô hình gây 

đảo ngược mục tiêu ban đầu là gia tăng nguồn thu cho nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng của các 

BQL RDD và BQL RPH, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng sống dựa vào rừng thông qua 

phát triển du lịch sinh thái. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng rơi vào cạm bẫy “du lịch sinh 

thái” khi để du lịch phát triển một cách ồ ạt không kiểm soát, đặc biệt là các dự án có tác động 

xấu tới môi trường, hệ sinh thái và chiếm dụng đất bởi phần lớn vốn để phát triển du lịch đến 

từ các nhà đầu tư tư nhân. Nhiều doanh nghiệp cạnh tranh đầu tư trong việc bẻ cong các quy 

tắc trong cuộc đua xây dựng các khu nghỉ dưỡng mới càng gần ranh giới rừng để khai thác tối 

đa điều kiện tự nhiên và dịch vụ hệ sinh thái rừng với lập luận du lịch dựa vào thiên nhiên giống 

như một triển vọng mới trong nền kinh tế hậu nông nghiệp (Münster & Münster, 2012).  
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Do đó, để quản lý hiệu quả hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ nhưng vẫn tạo điều kiện phát 

triển du lịch gắn với bảo vệ nguyên vẹn 

hệ sinh thái rừng, tránh xâm phạm 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục 

đích sử dụng rừng, chính sách đầu tư 

phát triển rừng cần có những hướng 

dẫn, quy định cụ thể về việc hạn mức, 

tỉ lệ xây dựng các công trình phụ trợ 

phục vụ phát triển du lịch với quy mô 

tương xứng thông qua các tiêu chí cân 

nhắc lựa chọn như tính nhạy cảm hệ 

sinh thái, mức độ tác động đến sinh 

thái, môi trường và ưu thế về cảnh 

quan. Cho phép xây dựng các công 

trình phục vụ phát triển du lịch ở phân 

khu dịch vụ hành chính, phân khu phục 

hồi sinh thái tại những nơi ít nhạy cảm 

về mặt sinh thái dựa trên kết quả đánh 

giá đa dạng sinh học ban đầu, hạn chế 

tối đa việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất rừng và mục đích sử dụng 

rừng. 

 

Mô hình tổ chức du lịch sinh thái 

Như đã phân tích ở trên, hiện nay các BQL được phép triển khai du lịch sinh thái dưới 3 hình 

thức tự tổ chức, liên doanh liên kết và cho phép các doanh nghiệp đầu tư dưới hình thức cho 

thuê môi trường rừng. Trong số 61 khu RDD có tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái 

hiện nay có 8 đơn vị áp dụng hình thức liên kết, 13 đơn vị cho thuê môi trường rừng và 56 đơn 

vị tự tổ chức, trong đó có những đơn vị áp dụng cả 2 hình thức và đặc biệt có 2 đơn vị là VQG 

Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Ba Vì áp dụng đồng thời cả 3 mô hình tự tổ chức, liên kết và 

cho thuê môi trường rừng (MARD, 2020).  

Hầu hết các BQL khi xây dựng đề án du lịch sinh thái đều đưa ra cả 3 hình thức tổ chức du lịch, 

tuy nhiên trên thực tế hiện nay vẫn chủ yếu thực hiện mô hình tự tổ chức chiếm 91,6% trong 

tổng số 61 đơn vị (MARD, 2020), nguyên nhân khách quan và những vướng mắc liên quan đến 

chủ trương của tỉnh hoặc thủ tục đất đai đã được phân tích như ở trên. Tuy nhiên, dù triển khai 

mô hình nào, ngoài những điều kiện cần về thủ tục pháp lý thì các BQL còn gặp những khó 

khăn trong vấn đề nhân lực chuyên môn để phụ trách. Các mô hình tự tổ chức hiện nay chủ yếu 

được triển khai thông qua trung tâm giáo dục môi trường và du lịch sinh thái của các VQG, 

KBTTN, chưa có cán bộ chuyên môn thúc đẩy xúc tiến đầu tư, nguồn nhân lực chủ yếu vẫn 

kiêm nhiệm nhiều vị trí.  

Mô hình tự tổ chức hiện nay chủ yếu thông qua hình thức bán vé vào cổng, và sử dụng một số 

dịch vụ ăn uống trên cơ sở hạ tầng sẵn có được xây dựng từ rất lâu. Nguồn thu không nhiều sau 

khi chi nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuể được trích vào các quỹ hoặc chỉ đủ để chi trả lương 

cho các cán bộ hợp đồng của trung tâm hoặc chi phí để nâng cấp cải tạo hệ thống cơ sở vật chất 

đã xuống cấp, chi phí cho bảo tồn chỉ chiếm một phần nhỏ trong các khoản trích lập.  

Tại Việt Nam, tour du lịch thám hiểm Sơn 

Đoòng là một trong những mô hình triển khai 

du lịch theo hướng bảo tồn phát triển bền vững 

các giá trị tự nhiên thành công tại VQG Phong 

Nha – Kẻ Bàng với giá mỗi tour là 3000USD/ 

người, do Công ty TNHH MTV Chua Me Đất 

(Oxalis Advanture) đầu tư triển khai dưới hình 

thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, được 

phê duyệt theo Quyết định 4198/QĐ-UBND tỉnh 

Quảng Bình ngày 20/11/2017 và Công văn số 

2019/UBND-KGVX với thời hạn khai thác trong 

vòng 10 năm đến 31/12/2030. Với tôn chỉ luôn 

quan tâm đến bảo vệ môi trường và bảo tồn 

thiên nhiên nên Oxalis Adventure không xây 

dựng bất cứ một cơ sở hạ tầng nào trong hang, 

mọi thứ mang vào rừng đều phải được mang ra 

bao gồm cả chất thải sinh hoạt hàng ngày của 

con người. Do đó, mỗi tour sẽ giới hạn tối đa 10 

khách với tần suất 13 – 15 chuyến mỗi tháng. 

Nguồn: https://oxalisadventure.com/ 

 

https://oxalisadventure.com/
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Vườn quốc gia Ba Vì, Cúc Phương, Bidoup – Núi Bà là những đơn vị được thực hiện cho thuê 

môi trường rừng theo đề án thí điểm sử dụng môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch 

sinh thái từ rất lâu, cụ thể VQG Ba Vì thực hiện từ năm 2003 theo Quyết định số 5561/2002/QĐ-

BNN-KL ngày 9/12/2002, giai đoạn đầu giá cho thuê môi trường rừng dao động từ 200.000 – 

600.000 đồng/ha/năm và đến năm 2008 đơn giá cho thuê điều chỉnh lên từ 200.000 – 1000.000 

đồng/ha/năm theo Quyết định số 1192/QĐ-KL-KHTC ngày 19/11/2008 (CIFOR, 2017). Kể từ 

giai đoạn đầu thí điểm cho thuê môi trường rừng đến nay đã gần 20 năm, nhưng hiện tại toàn 

quốc mới chỉ có 13 đơn vị thực hiện cho thuê môi trường rừng và phần lớn các BQL vẫn áp 

dụng mô hình tự tổ chức. Do đó, cần phải có nghiên cứu tổng kết và đánh giá tình cho thuê môi 

trường rừng trong thời gian vừa qua, nhận diện những thuận lợi, khó khăn cũng như những bài 

học kinh nghiệm để làm cơ sở tham khảo hướng dẫn cho những BQL khác áp dụng và thực 

hiện. Ngoài ra, cần đánh giá những ưu nhược điểm của 3 mô hình tổ chức du lịch hiện nay để 

có định hướng phù hợp phát triển du lịch phù hợp với bối cảnh của từng địa phương, từng BQL.  

Cơ sở định giá môi trường rừng  

Tài nguyên rừng tạo ra những giá trị và lợi ích cho con người thông qua giá trị sử dụng trực tiếp 

hoặc gián tiếp, tuy nhiên nhiều quốc gia trên thế giới gặp thất bại trong quản lý rừng bền vững 

hoặc gia tăng phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, nguyên nhân được 

nhận định do nhận thức và đánh giá chưa đầy đủ giá trị của rừng cũng như những dịch vụ được 

cung cấp từ rừng tại các địa phương, các quốc gia cũng như khu vực toàn cầu (United Nations, 

1996).  

Triển khai mô hình du lịch đặc biệt là trong hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ là sự tương 

tác qua lại giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Vì vậy, đóng vai trò là bên cung 

cấp dịch vụ, các chủ rừng cần phải đưa ra những sản phẩm dịch vụ du lịch để hút du khách hoặc 

thu hút các nhà đầu tư. Các sản phẩm du lịch được đem ra để “giao dịch” có thể là các giá trị 

cảnh quan, đa dạng sinh học, sự kết hợp với các sản phẩm, văn hóa, tín ngưỡng địa phương, các 

cơ sở vật chất sẵn có (đặc biệt là hệ thống giao thông nội bộ và hệ thống giao thông đường bộ 

dẫn đến BQL) hay thậm chí là những triết lý về bảo tồn để những giá trị cung cấp dịch vụ được 

bên sử dụng chi trả một cách thỏa đáng, phù hợp với giá trị của những sản phẩm đó.  

Tại các quốc gia Châu Á khi đề cập đến giá trị rừng nhiệt đới thường các sản phẩm gỗ và lâm 

sản ngoài gỗ được quan tâm hơn các giá trị đa dạng sinh học bởi những giá trị kinh tế tức thời 

đem lại, do đó các giá trị về đa dạng sinh học không được tính toán hợp lý trong ước tính lợi 

ích của rừng, vốn được sử dụng trong các quyết định chính sách. Trong du lịch, giá trị cảnh 

quan và đa dạng sinh học còn được định giá dựa trên nhu cầu và mức chi trả mà du khách sẵn 

sàng bỏ ra để được trải nghiệm, tiếp cận những giá trị đó. Nhiều nghiên cứu, khảo sát về nhu 

cầu của các du khách cho thấy, đối với những khu vực có cảnh quan khác biệt, khu bảo tồn 

thiên nhiên, bảo tồn loài có giá trị đa dạng sinh học cao là một phần quan trọng của trải nghiệm 

du lịch và là động lực chính để thu hút du khách (Robert G. Healy, 1994). Một nghiên cứu về 

định giá công viên tại Namibia đã chỉ ra rằng, du khách của họ sẵn sàng trả phí thăm quan cao 

hơn từ 25 – 50% cho đơn vị quản lý và tổ chức thăm quan mà phải tự chủ nguồn thu để đơn vị 

đó đảm bảo được nguồn tài chính đầu tư hiệu quả cho công tác bảo tồn và cảnh quan của khu 

vực đó (Saporiti, 2006), hay du khách Úc đến Vanuatua bằng hãng hàng không quốc tế sẵn sàng 

chi trả khoảng 403.000$ mỗi năm để bảo tồn hai khu rừng mưa nhiệt đới trên đảo Malakula và 

Erromango (Flatley & Bennett, 1996).  

Định giá môi trường rừng trước hết cần phải xác định và đánh giá được tiềm năng về cảnh quan, 

giá trị đang dạng sinh học hay cơ sở hạ tầng của mỗi khu rừng là những tiêu chí quan trọng để 
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thu hút, đàm phán đầu tư và có thể là căn cứ để xác định giá cho thuê môi trường rừng, mặt 

khác cũng là những yếu tố nền để đánh giá và quản lý mức độ tác động của mỗi dự án đầu tư 

vào rừng đặc dụng và phòng hộ. Việc lượng hóa giá trị môi trường rừng còn giúp các nhà quản 

lý theo dõi, giám sát các dự án đầu tư có sử dụng môi trường rừng và là căn cứ xử phạt, yêu cầu 

đền bù hoặc bồi hoàn với những tác động làm mất tính nguyên vẹn ban đầu của hệ sinh thái 

rừng do những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án.  

Tại Việt Nam, mặc dù các BQL RDD và BQL RPH đều ý thức được tầm quan trọng của việc 

điều tra rừng trong đó quan trọng nhất là đánh giá đa dạng sinh học tổng thể đối với diện tích 

lâm phần được giao quản lý nhưng hiện nay chưa thực hiện được hoặc chỉ thực hiện đánh giá 

một phần do thiếu hụt và chưa bố trí được nguồn ngân sách, ngoại trừ một số đơn vị bắt buộc 

phải thực hiện đánh giá để thu thập thông tin phục vụ xét hạng khu dự trữ sinh quyển theo tiêu 

chí của UNESCO hoặc khu Ramsa và được hỗ trợ kinh phí. Điều tra rừng, đánh giá đa dạng 

sinh học tổng thể là những thông số quan trọng để các BQL có thể định giá tài nguyên rừng. Từ 

trước đến nay, việc định giá rừng, hiện nay chủ yếu thông qua tính toán giá trị cây gỗ và giá sử 

dụng rừng56 hoặc phân chia rừng giàu, rừng nghèo theo trữ lượng cây7 và cũng như các sản 

phẩm lâm sản ngoài gỗ trong khi đa dạng sinh học là một phần không thể tách rời khi nhắc đến 

giá trị rừng.  

Do chưa thể định giá được tài nguyên rừng nên hiện nay đơn giá cho thuê môi trường rừng đang 

được xác định dựa trên doanh thu của bên nhận thuê. Tuy nhiên, xét theo góc độ sử dụng tài 

nguyên thì đơn giá cho thuê cần phải được tính toán dựa trên giá trị tài nguyên rừng cũng như 

thời gian và mức độ sử dụng tài nguyên thay vì chỉ dựa trên doanh thu của đơn vị thuê. Các chủ 

đầu tư nếu đã sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ rừng cũng cần phải chi trả một khoản phí cho chủ 

rừng dù có phát sinh hay không phát sinh doanh thu. Khi tính toán đơn giá cho thuê rừng, việc 

áp dụng phân tích chi phí – lợi ích như một biện pháp hỗ trợ cho việc ra quyết định. Xét theo 

quan điểm về kinh tế việc cho khu vực tư nhân thuê môi trường rừng cần cân nhắc nguyên tắc, 

tiêu chí cho thuê sao cho giá trị tài nguyên trong khu vực tư nhân đầu tư phải đảm bảo bằng 

hoặc cao hơn giá trị tài nguyên tại khu vực đó do cơ quan nhà nước quản lý (Whiteman, 1998). 

Điều đó đồng nghĩa với việc khi doanh nghiệp muốn đầu tư phát triển du lịch, ngoài trách nhiệm 

thực thi các điều khoản cam kết bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học như trong hợp đồng cho 

thuê môi trường rừng thì những nỗ lực trong việc phối hợp hoặc hỗ trợ các BQL thực hiện các 

hoạt động làm giàu rừng cũng là một trong những tiêu chí ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư bên cạnh 

việc đáp ứng các tiêu chuẩn về pháp lý và vốn theo quy định bắt buộc. 

Đầu tư du lịch, trồng dược liệu hay bất cứ loại hình nào trong hệ thống rừng đặc dụng và phòng 

hộ cần xem xét rõ nhu cầu, lợi ích giữa các bên một cách công bằng. Nhà đầu tư bỏ ra khoản 

tiền thuê môi trường rừng xứng đáng với giá trị rừng kèm theo các công trình sẵn có mà BQL 

cung cấp. Và lợi nhuận từ cho thuê môi trường rừng cần được các BQL “chia sẻ” lại với hệ sinh 

thái rừng thông qua tái đầu tư cho các hoạt động bảo tồn, làm giàu rừng.  

Hộp 1. Thực trạng cho thuê môi trường rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 

 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là một trong 2 BQL có triển khai 3 mô hình du lịch sinh thái (tự 

tổ chức, liên kết và cho thuê môi trường rừng). Đối với mô hình liên kết, các nhà đầu tư sẽ 

nộp cho VQG 7% giá bán tour/mỗi khách, ngoài ra du khách sẽ phải trả trực tiếp phí thăm 

 
5 Nghị định 48/2007/NĐ-CP Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng 
6 Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng 
7 Điều 7 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 16/11/2018 
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quan cho VQG.  Hiện nay có 5 đơn vị thuê môi trường rừng để triển khai kinh doanh du lịch 

sinh thái với mức thuê từ 1 – 10%. 

 

Để xác định giá cho thuê môi trường rừng, ngoài tuân thủ các quy định hướng dẫn trong QĐ 

24 và Nghị định 156 VQG Phong Nha – Kẻ Bàng còn dựa trên những yếu tố quan trọng khác 

như: 

 

• Giá trị tài nguyên du lịch của khu vực cho thuê môi trường rừng 

• Tổng mức đầu tư của dự án các hạng mục phục vụ việc khai thác tài nguyên du lịch 

trong khu vực cho thuê môi trường rừng 

• Sức chứa khách tham quan của khu vực cho thuê môi trường rừng 

• Tổng doanh thu (ước tính) hàng năm của khu du lịch 

 

Hiện nay, VQG đang triển khai Đề án cấp tỉnh về đánh giá sức chứa toán bộ hang động đang 

khai thác du lịch tại vườn để làm cơ sở đánh giá sức chưa cho các khu, điểm du lịch trong đó 

có các khu vực cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái. 

 

Xác định ngưỡng chịu tải 

Cảnh quan du lịch hay còn gọi là yếu tố du lịch nền để quảng bá thu hút nhà đầu tư và du khách. 

Đối với tài nguyên rừng, ngoài cảnh quan thiên nhiên thì giá trị đa dạng sinh học là những yếu 

tố cấu thành nên sự khác biệt và đặc trưng của mỗi khu vực đó. Trong lĩnh vực du lịch, nhu cầu 

về tính bền vững được thể hiện thông qua nhận thức và mối quan tâm của các bên liên quan về 

những tác động của du lịch đặc biệt là tác động tới môi trường, cảnh quan (Holden, 2003). Mặt 

khác, có những nghiên cứu cho rằng du lịch bền vững có thể được coi là quá trình thỏa thuận 

và thương lượng lợi ích giữa các nhân tố chính trong hoạt động du lịch như du khách, cộng 

đồng địa phương, đơn vị quản lý hay các vấn đề liên quan đến môi trường (Berti et al., 2009).   

Từ đó có thể thấy, việc bảo tồn đa dạng hệ sinh thái, cảnh quan là hết sức quan trọng, bởi đó là 

những điểm nhấn để hút khách du lịch, do đó, các BQL, các nhà đầu tư khi triển khai mô hình 

đầu tư du lịch cần đặc biệt chú trọng tới công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan 

và làm giàu rừng. Phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trước mắt 

phải ưu tiên lựa chọn các dự án du lịch bền vững, thân thiện và ít tác động đến môi trường hệ 

sinh thái, tiếp đến nguồn thu cần phải được phân bổ lại để phục vụ cho công tác bảo tồn và làm 

giàu rừng. Nếu như không có ý thức về tính bền vững thì cũng rất dễ dàng gây đảo ngược mục 

tiêu ban đầu về gia tăng nguồn thu cho các BQL và tăng thêm nguồn kinh phí phục vụ công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học, thay vào đó lại làm gia tăng áp lực lên môi trường hệ sinh thái thậm 

chí có những dự án nguồn thu không đủ để bù đắp bảo vệ và cải thiện môi trường tại khu vực 

phát triển kinh doanh du lịch. Do đó, với mỗi dự án triển khai đầu tư du lịch sinh thái cần phải 

tính toán những tác động của hoạt động du lịch lên hệ sinh thái, môi trường và sức chứa cũng 

như khả năng chịu tải của môi trường/hệ sinh thái đối với những tác động đó nhằm điều tiết, sử 

dụng và quản lý bền vững hạn chế gây ra những tác động xấu lên hệ sinh thái giống như Butler 

đã đưa ra kết luận rằng “những ưu điểm thu hút khách du lịch không phải là vô hạn do đó cần 

phải coi chúng như những nguồn tài nguyên hữu hạn không thể phục hồi” (Butler, 1980). 

Tại Việt Nam, trong các chính sách ngành Lâm nghiệp hiện hành đang thiếu hụt các quy định  

về việc các BQL RDD, RPH cũng như các dự án đầu tư cần phải đánh giá sức chứa và xác định 

ngưỡng chịu tải môi trường hệ sinh thái nếu tổ chức hoạt động du lịch. Do đó, phần lớn các đề 

án du lịch của nhiều BQL cũng chưa chú trọng đánh giá và đưa nội dung này vào đề án. Một số 

BQL cho rằng việc xác định ngưỡng chịu tải sẽ được tích hợp trong báo cáo đánh giá tác động 
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môi trường. Trên thực tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ là một công cụ dự báo và 

chủ đầu tư tự thực hiện và tự giám sát mang tính cục bộ chưa thể đánh giá được những tác động 

tích lũy nếu khu vực đó có nhiều dự án cùng đầu tư. Hơn nữa, việc lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường ở giai đoạn sau, trong khi việc xây dựng đề án du lịch sinh thái là giai đoạn 

đầu và là cơ sở để xác định các hoạt động du lịch nào được phép triển khai và bao nhiêu nhà 

đầu tư được phép đầu tư, những dự án đầu tư đó có vượt ra khỏi khả năng chịu tải của hệ sinh 

thái hay không. Luật lâm nghiệp quy định rõ trách nhiệm của các chủ rừng trong việc quản lý 

giám sát các hoạt động có sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong lâm phần được giao quản lý. 

Do đó, các BQL nếu triển khai mô hình du lịch sinh thái trong đơn vị mình quản lý để có những 

biện pháp quản lý tổng thể cần phải thực hiện và lồng ghép nội dung xác định ngưỡng chịu tải 

của môi trường hệ sinh thái nhằm xác định giới hạn tối đa sử dụng ở mức cung cấp dịch vụ  

hiện tại phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên cho người dùng tương lai, tránh sử dụng quá mức 

gây mất cân bằng hệ sinh thái, phá hủy cảnh quan.  

Việc xác định ngưỡng chịu tải cần phải được thực hiện đánh giá tổng thể ở quy mô được quy 

hoạch để phát triển du lịch trong đề án du lịch sinh thái đồng thời đánh giá chi tiết ở quy mô 

cấp dự án. Các đánh giá cần tập trung vào những khía cạnh chính như (i) đánh giá những tác 

động và mức độ tác động; (ii) khả năng đáp ứng (số lượng tối đa phượng tiện được đi lại hoặc 

du khách được tham quan, trải nghiệm tại mỗi tuyến, điểm ở một thời điểm và liên tục trong 

một khoảng thời gian mà không gây tác động đến môi trường, hệ sinh thái); (iii) công suất hay 

sức chứa của cơ sở dịch vụ và quan trọng nhất cần đánh giá được (iv) nhu cầu của khách du 

lịch hay các đối tượng tập trung thu hút du lịch.  

Vấn đề tài chính bền vững cho hệ thống các khu vực được bảo vệ (PA) luôn là vấn đề nhận 

được nhiều quan tâm của các nhà quản lý và nhiều nhà nghiên. Do tính đặc thù về thể chế chính 

trị, quan điểm về bảo tồn và mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, mỗi cấp địa phương là khác 

nhau nên cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư của mỗi quốc gia, mỗi địa phương là khác 

nhau. Một nhóm nghiên cứu đã đưa ra định nghĩa về tài chính bền vững cho các VQG, KBTTB 

ở Việt Nam “là sự kết hợp tối ưu của các cơ chế tài chính khác nhau (trong điều kiện có thể) 

nhằm đảm bảo khả năng có các nguồn tài chính đầy đủ, ổn định và lâu dài và (khả năng) phân 

bổ chúng một cách kịp thời và theo một hình thức phù hợp, để trang trải toàn bộ các chi phí 

cho các VQG, KBTTN và để đảm bảo rằng các VQG & KBTTN được quản lý một cách thực tế 

và hiệu quả đáp ứng các mục tiêu bảo tồn và mục tiêu khác”. Định nghĩa này nhấn mạnh tới sự 

linh hoạt lựa chọn, kết hợp các cơ chế tài chính khác nhau nhằm đảm bảo tối ưu trong việc huy 

động, phân bổ và sử dụng kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu bảo tồn và nhu cầu khác (Trần Quang 

Bảo, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Đạo, Đào Lan Phương, Nguyễn Trọng Cương, 2020).  

Mô hình đầu tư tài chính phổ biến vào hệ thống rừng đặc dụng hiện nay là các hoạt động du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trong khi hệ thống rừng phòng hộ phát triển hơn về đầu tư trồng rừng, 

nông nghiệp kết hợp hoặc nuôi trồng thủy sản. Tùy vào thế mạnh, đặc điểm của mỗi hệ thống 

rừng để phát triển cơ chế đầu tư phù hợp và hiệu quả. Tính hiệu quả là yếu tố quan trọng để 

phán ánh kết quả của việc áp dụng và triển khai các chính sách, cơ chế đầu tư dựa trên so sánh 

sự khác nhau giữa thời điểm chưa thực hiện và thời điểm sau thực hiện các chính sách thông 

qua đo lường các khía cạnh lợi ích và chi phí (Trần Quang Bảo, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn 

Minh Đạo, Đào Lan Phương, Nguyễn Trọng Cương, 2020). Do đó, xét về tính hiệu quả của 

hoạt động đầu tư du lịch sinh thái trong hệ thống RDD và RPH bên cạnh việc xác định các yếu 

tố ban đầu để thu hút đầu tư và quá trình chuẩn bị cho hoạt động đầu tư thì giai đoạn sau khi 

đầu tư cũng cần phải được nghiên cứu xây dựng các chính sách phù hợp trong đó đặc biệt quan 

tâm đến vấn đề sử dụng và phân bổ nguồn thu một cách công bằng và hiệu quả.  
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5.2.2 Đầu tư nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng (nội dung này được phân tích dựa trên tình 

hình thực tế về đầu tư nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng tại tỉnh Cà Mau). 

Đối với hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ tại Việt Nam, hệ thống chính sách hiện hành phép 

các cơ sở nuôi trồng thủy sản là các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên 

kết với các hộ gia đình cá nhân nuôi trồng thủy sản là đối tượng sẽ phải chi trả tiền dịch vụ môi 

trường khi sử dụng hệ sinh thái rừng để phục vụ việc nuôi trồng thủy sản89. Chính sách đề xuất 

thu DVMTR từ nuôi trồng thủy sản tối thiểu bằng 1% doanh thu thực kiện trong kỳ10, tuy nhiên, 

trên thực tế hiện nay việc thu nguồn DVMTR từ nuôi trồng thủy sản khó thực thi, thậm chí chưa 

thể thu được bởi khó khăn trong việc xác định đối tượng thu và doanh thu của bên sử dụng dịch 

vụ môi trường rừng.  

Cụ thể như tại tỉnh Cà Mau, các BQL RPH và RDD giao khoán cho cộng đồng quản lý bảo vệ 

rừng ngập mặn, theo đó các hộ gia đình được phép kết hợp nuôi thủy sản dưới tán rừng với diện 

tích rừng và nuôi tôm đảm bảo tỉ lệ 60% diện tích rừng và 40% diện tích đất không có rừng 

được giao để kết hợp nuôi thủy sản tự nhiên không ảnh hưởng xấu đến chức năng phòng hộ của 

rừng11. Doanh nghiệp đóng vai trò thu mua thủy sản của các hộ gia đình hoặc thông qua hợp 

tác xã, do đó doanh nghiệp không phải là đối tượng trực tiếp sử dụng dịch vụ hệ sinh thái rừng 

ngập mặn. Các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng được kết hợp nuôi trồng thủy sản dưới tán 

rừng thì hiện tại vẫn đang áp dụng chính sách về chia sẻ lợi ích theo Nghị định 01/CP ngày 

4/1/1995 và Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005, theo đó các hộ này sẽ được hưởng 

100 % giá trị nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng trong phần diện tích được giao khoán mà không 

phải nộp ngân sách bất cứ khoản thuế, phí nào.  

Nghị định 168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong 

các BQL RDD, RPH và công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp nhà nước được ban hành thay 

thế cho NĐ 01/CP và NĐ 13/2005/NĐ-CP không quy định rõ về việc bên nhận khoán được 

hưởng 100% sản phẩm nuôi trồng xen với rừng như hai văn bản trước đó, thay vào đó việc chia 

sẻ lợi ích trên diện tích khoán sẽ được tính toán dựa vào thỏa thuận giữa chủ rừng và bên nhận 

khoán áp dụng theo quy định hiện hành của nhà nước hoặc căn cứ vào điều kiện chính sách 

thực tế của từng địa phương.   

Trước đây tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 về quy định 

thí điểm nuôi tôm – rừng có chứng nhận quốc tế, theo đó quy định đối tượng phải chi trả dịch 

vụ môi trường rừng là doanh nghiệp thu mua thủy sản và đối tượng được chi trả là: (i) các hộ 

dân nuôi tôm – rừng được chi trả mức tối thiểu là 500.000 đồng/ha/năm sau khi bán cho doanh 

nghiệp tối thiểu 40kg tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế/ha/tổng diện tích được khoán và (ii) chủ rừng 

được chi trả mức tối thiểu là 1000 đồng/kg tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà doanh nghiệp đã thu 

mua của hộ dân. QĐ 111/QĐ-UBND tỉnh Cà mau mặc dù đã hết hiệu lực nhưng hiện tại vẫn 

đang được áp dụng do chưa xây dựng được văn bản thay thế để thực hiện theo Nghị định 156 

bởi những vướng mắc liên quan đến việc xác định và kiểm soát doanh thu của doanh nghiệp từ 

việc thu mua, chế biến tôm – rừng có sử dụng dịch vụ môi trường.  

Tán rừng ngập mặn là nơi cư trú và sinh sản của các loại thủy sản, việc phát triển nuôi thủy sản 

nói chung và nuôi tôm sinh thái nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào môi trường rừng ngập mặn. 

 
8 Điều 63 khoản 2 điểm e Luật Lâm nghiệp 2017 
9 Điều 57 khoản 5 Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
10 Điều 59 khoản 5 Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
11 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau Ban hành quy định về thực hiện một số chính sách 
bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau  
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Nếu không có rừng ngập mặn thì thủy sản không thể phát triển, trong khi nuôi trồng thủy sản 

là nguồn thu chính của các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng do đó nhiệm bảo vệ rừng, giữ 

rừng được gắn liền với sinh kế của họ và luôn đạt hiệu quả.   

Hộp 2. Nuôi thủy sản dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng ngập mặn tại BQL RPH Kiến Vàng, 

huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 

 

“Các hộ gia đình được BQL RPH khoán diện tích bảo vệ được giao sổ xanh trong vòng 20 năm 

và có sự chứng kiến của đại diện UBND xã. Cộng đồng luôn tuận thủ giữ và bảo vệ rừng tuyệt 

đối, chỉ khai thác khi đến chu kỳ (10 năm) và được BQL RPH Kiến Vàng đến đo đạc, kiểm tra cây 

đủ tuổi mới cho khai thác, trước đây được khai thác hết nhưng quy định mới chỉ cho phép khai 

thác cuốn chiếu. Người dân coi rừng như tài sản của mình vì ngoài lợi ích kinh tế từ trồng rừng 

thì rừng còn là nơi để tôm cua sinh sản và phát triển hơn nữa lợi nhuận từ tôm cua mỗi tháng 

được hơn 10 triệu đồng, trong khi lợi nhuận từ khai thác rừng không đáng kể, chỉ đạtt 300 

triệu/3ha/20 năm nên các hộ gia đình cố gắng trồng rừng và giữ rừng. Từ khi nhận khoán và được 

phép nuôi thủy sản thì đời sống của người dân được cải thiện nhiều. Nếu trồng rừng thì đến chu 

kỳ khai thác tỉ lệ chia sẻ lợi ích với BQL là 50% sau khi trừ các chi phí đầu tư cây giống, còn nuôi 

thủy sản thì người dân được hưởng 100%, còn HTX nếu đại diện thu gom tôm của người dân thì 

chỉ phải đóng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, theo QĐ 111 của tỉnh thì các hộ dân 

còn được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của doanh nghiệp thu mua thủy sản nhưng 

không nhận tiền mặt (500.000 đồng/ha/năm) mà tiền này được quy ra con giống. Nếu xin được 

chứng nhận tôm sinh thái thì giá bán tôm cao hơn, nguồn thu từ đó cũng tăng.” 

 

(Trích phỏng vấn ông Huỳnh Văn Lập, giám đốc HTX nuôi tôm sinh thái ấp Xẻo Mắm, huyện 

Ngọc Hiển, Cà Mau) 

 

 

Nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng kết hợp bảo vệ rừng là một trong những chính sách khuyến 

khích huy động nguồn vốn, lao động của bên nhận khoán nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, 

quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt với những tỉnh có tiềm năng về hệ sinh thái ven biển, rừng 

ngập mặn. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngoài việc 

gia tăng nguồn thu, tạo sinh kế bền vững và là động lực cho các cộng đồng bảo vệ rừng. Do đó, 

các chính sách khuyến khích đầu tư nông lâm ngư kết hợp cần phải cụ thể, rõ ràng đặc biệt là 

việc xác định thu tiền dịch vụ môi trường rừng. 

Việc xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng với mô hình nuôi thủy sản dưới tán rừng cần 

quy định và làm rõ: (i) đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng là tổ chức/cá nhân sử dụng 

trực tiếp và/hoặc gián tiếp môi trường rừng, hoặc quy định cụ thể là doanh nghiệp thu mua thủy 

sản; (ii) đơn giá tiền chi trả DVMTR được xác định 1% doanh thu của bên sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng là chưa hợp lý do khó xác định và kiểm soát doanh thu từ đầu tư con giống, nuôi, 

chế biến thủy sản đặc biệt khi thu mua từ hộ dân, do đó cần xác định lại đơn giá tính tiền chi 

trả DVMTR có thể cân nhắc tính theo diện tích; (iii) đối tượng được chi trả ví dụ như tại Cà 

Mau hiện nay có 2 đối tượng được chi trả cùng lúc trên 1 đơn vị diện tích là các hộ nuôi tôm – 

rừng và chủ rừng liệu đã phù hợp và đúng đối tượng hay chưa? (iv) có đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường tại khu vực được nuôi trồng thủy sản. 

5.2.3. Đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng 

Chưa có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho các địa phương thu hút doanh nghiệp, 

người dân tham gia đầu tư trồng, chế biến và bảo tồn dược liệu, đặc biệt là các chính sách liên 

quan đến sử dụng đất, sử dụng môi trường rừng cho phát triển dược liệu. Do thiếu những cơ 
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chế chính sách đặc thù nên trồng dược liệu dưới tán rừng hiện nay mới chỉ áp dụng thí điểm ở 

một số tỉnh có tiềm năng dược liệu và có chủ trương riêng của tỉnh như Quảng Nam, Kon Tum, 

hoặc Gia Lai… Các văn bản chính sách ngành lâm nghiệp hiện nay mặc dù cho phép được triển 

khai mô hình trồng xen canh các cây nông nghiệp theo mô hình nông lâm kết hợp nhưng lại 

chưa có cơ chế hay chính sách riêng nào hướng dẫn và quy định cụ thể về việc được đầu tư phát 

triển trồng dược liệu dưới tán rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đặc biệt là thu hút sự tham gia 

của khối tư nhân và giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng đất, sử dụng môi trường rừng 

để trồng dược liệu.  

Luật Lâm nghiệp 2017 cho phép trồng xen canh cây nông nghiệp dưới tán rừng và cả phần diện 

tích đất chưa có rừng của rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Ngược lại, rừng đặc dụng mặc dù 

không có các quy định cho phép trồng xen canh cây nông nghiệp dưới tán rừng nhưng lại cho 

phép các BQL RDD được hưởng phần lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự 

nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo Điều 73 khoản 2. Tuy nhiên, do vướng 

chính sách đóng cửa rừng theo Thông báo 191/TB-VPCP (TB 191) ngày 22/7/2016 về kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền 

vững vùng Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020. Mặc dù theo 

thông báo việc đóng cửa rừng sẽ được thực hiện ở các tỉnh Tây nguyên, nhưng trên thực tế 

chính sách đóng cửa rừng đến nay được áp dụng ở nhiều tỉnh thành, thậm chí có những tỉnh 

không cho phép các BQL có rừng tự nhiên được tận thu bất kỳ sản phẩm nào từ rừng tự nhiên 

mặc dù Luật lâm nghiệp 2017 cho phép tận thu các sản phẩm cây chết hoặc gãy đổ trong phân 

khu dịch vụ hành chính hoặc khu vực giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đã được cơ 

quan nhà nước phê duyệt12.  

Cũng do chính sách đóng cửa rừng và Luật Lâm nghiệp không quy định việc các BQL được 

phép khai thác các sản phẩm đầu tư nên nhiều BQL RDD hiện nay gặp khó khăn trong việc xin 

phê duyệt dự án trồng dược liệu. Chính sách quy định chưa rõ ràng, phụ thuộc vào cách hiểu 

và thực thi của từng địa phương hoặc có những địa phương nhận thấy luật không quy định/cho 

phép thì mặc định là cấm. Ví dụ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trước đây có gửi Sở NNPTNT 

và Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình về việc xin phê duyệt đề án trồng dược liệu trong phân 

khu dịch vụ hành chính nhưng không được phê duyệt do vướng mắc trong vấn đề khai thác, thu 

hoạch (được phép trồng nhưng không được phép khai thác), bởi Luật lâm nghiệp chỉ cho phép 

khai thác tận thu các cây chết, gãy đổ nhưng không đề cập đến vấn đề được khai thác các sản 

phẩm trồng kết hợp.  

Với đặc thù ưa bóng và ẩm của một số loài dược liệu bản địa việc phát triển dược liệu ngoài tạo 

thêm nguồn thu cho các BQL, nguồn sinh kế cho người dân địa phương thì trồng dược liệu còn 

gắn với bảo vệ rừng. Bởi các loài này sống và phát triển nhờ bóng của cây rừng, nếu không có 

tán rừng thì không thể phát triển, ví dụ như sâm ngọc linh, sa nhân tím, và một số loài bản địa 

khác của các tỉnh Tây Nguyên. Do đó, các chính sách ngành lâm nghiệp cần điều chỉnh, bổ 

sung theo hướng tạo điều kiện trước mắt cho các BQL có thể kết hợp đầu tư trồng xen canh và 

tiến tới thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh doanh và bảo tồn nguồn dược liệu đặc 

biệt là các dược liệu quý và có giá trị kinh tế cao. Cơ chế đầu tư và thu hoạch cần rõ ràng, đối 

với rừng đặc dụng thì được phép trồng ở những khu vực nào, mật độ trồng cụ thể là bao nhiêu 

giống như quy định đối với rừng phòng hộ được sử dụng diện tích đất xen giữa các băng trồng 

 
12 Điều 52 Luật Lâm nghiệp 2017 
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cây rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp với tỷ lệ không quá 20% diện tích đất 

của lô rừng được giao, khoán13 

Tương tự như với đầu tư du lịch, cơ chế đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng có thể được quy 

định và thực hiện dưới 3 hình thức (i) các BQL tự tổ chức; (ii) BQL liên doanh liên kết với nhà 

đầu tư và/hoặc với cộng đồng; (iii) cho doanh nghiệp thuê môi trường rừng để trồng dược liệu. 

Chính sách cũng cần xác định rõ căn cứ tính giá cho thuê môi trường rừng để phát triển dược 

liệu, căn cứ cần được xác định dựa trên giá trị sử dụng đất và sử dụng rừng để tính toán phù 

hợp.  

Hộp 3. Chính sách cho thuê môi trường rừng để trồng dược liệu tại tỉnh Quảng Nam 

 

Quảng Nam là một trong những tỉnh có tiềm năng và tiên phong trong việc cho thuê môi 

trường rừng để trồng dược liệu. Quyết định số 760/QĐ-UBND (QĐ 760) tỉnh Quảng Nam 

ngày 28/2/2018 Ban hành quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản 

ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là một trong những cơ 

chế mới và mở của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu và khả 

năng đầu tư trồng cây dược liệu trong vùng quy hoạch của tỉnh. Theo đó, đối với các cây 

dược liệu khác và lâm sản ngoài gỗ thời hạn cho thuê tối đa là 25 năm, trồng sâm ngọc linh 

được thuê tối đa 40 năm với đơn giá thuê 400.000đ/ha/năm (tương đương với đơn giá khoán 

bảo vệ rừng phổ biến tại các huyện miền núi. 

 

Tuy nhiên, vấn đề chia sẻ nguồn lợi từ cho thuê môi trường rừng tại Quảng Nam chưa tạo 

động lực cho các BQL trong vấn đề phát triển thu hút nhà đầu tư thuê môi trường rừng. Do 

nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng theo quy định tại QĐ 760 sẽ nộp 100% vào ngân sách 

của tỉnh trong khi trách nhiệm của chủ rừng lại gia tăng, ngoài xây dựng phương án cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng cho thuê còn phải có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ việc sử dụng môi trường rừng của các đơn vị thuê.  

 

 

Phát triển dược liệu dưới tán rừng để đạt được hiệu quả có tác động kinh tế thì cần phải được 

triển khai trên quy mô rộng, chiếm dụng diện tích đất ở quy mô lớn. Việc trồng xen canh dưới 

tán rừng vì thế cũng cần được đánh giá và tính toán kỹ lưỡng về độ dốc của khu vực, mật độ 

trồng, diện tích tổng thể và diện tích từng phân khu tối đa được trồng, quy định kỹ thuật về khai 

thác, kỹ thuật trồng xen canh,… để không gây ra những tác động tiêu cực không mong muốn 

như phá vỡ cấu trúc đất nền gây xói lở sau mỗi chu kỳ khai thác đặc biệt đối với diện tích đất 

rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, để đạt được hiệu quả quy hoạch phát triển vùng trồng dược liệu 

cần phải đi kèm quy hoạch phát triển thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến và sản xuất 

dược liệu đi kèm. Xác định khu vực được trồng và khai thác dược liệu trồng cần làm rõ có được 

trồng trong rừng tự nhiên (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) và nếu được phép thì 

tỉ lệ trồng, mật độ trồng cần phải được quy định cụ thể. 

Do đó, tùy vào tiềm năng của mỗi địa phương, mỗi BQL mà lựa chọn mô hình phát triển dược 

liệu phù hợp (tự tổ chức, khoán bảo vệ, liên kết hoặc cho thuê môi rừng). Tùy vào đánh giá tác 

động môi trường, tác động cấu trúc nền thổ nhưỡng của khu vực được quy hoạch để xác định 

mô hình triển khai. Ví dụ ở những vùng quy mô tác động thấp thì được phép triển khai dược 

liệu ở quy mô lớn, nhưng vũng có nguy cơ tác động trung bình hoặc cao thì chỉ được phép sản 

xuất ở quy mô nhỏ thông qua BQL tự kết hợp trồng hoặc cộng đồng trồng xen canh trên phần 

 
13 Điều 25 khoản 3 điểm c Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
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diện tích được khoán bảo vệ rừng để tăng thêm thu nhập, tạo nguồn sinh kế khác cho cộng đồng 

ngoài các sản lâm sản ngoài gỗ. 

Như đã phân tích ở trên, để phát triển dược liệu ở quy mô lớn dự án cũng sẽ phải sử dụng đất 

rừng ở quy mô lớn. Đặc biệt đối với các tỉnh có tiềm năng về sâm Ngọc Linh như Quảng Nam 

cho thuê đất thời hạn tối đa 40 năm đối với dự án trồng sâm Ngọc Linh. Tương tự như vấn đề 

sử dụng đất đai đã được phân tích đối với mô hình phát triển du lịch sinh thái, đối với lĩnh vực 

phát triển dược liệu thì các chính sách được xây dựng và ban hành trong thời gian tới cũng cần 

cân nhắc và làm rõ vấn đề sử dụng đất rừng. Tránh lợi dụng mục tiêu phát triển kinh tế thông 

qua trồng dược liệu dẫn đến chiếm dụng đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục đích 

sử dụng rừng và làm thay đổi quyền chủ sở hữu về đất đai. Các quy định cần nêu rõ việc cho 

thuê rừng gắn với thuê đất chứ không phải là giao đất như trường hợp tại Kon Tum dưới đây: 

Hộp 4. Cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất trồng dược liệu dưới tán rừng tại 

Kon Tum 

 

Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Quản lý, bảo vệ rừng kếp hợp trồng cây dược liệu Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng 

theo Quyết định số 17/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum ngày 8/1/2018 và được điều chỉnh bởi Quyết 

định số 644/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum ngày 26/6/2018. Theo đó diện tích được điều chỉnh 

theo QĐ 644 như sau: 

 

“Tổng diện tích dự án là 4.776.44 ha, trong đó 

- Diện tích cho thuê rừng gắn với giao đất 4.554.84 ha (diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên là 1.321,5 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 3.233,34 ha). 

- Diện tích cho thuê đất: diện tích đất không có rừng thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất là 

221,6 ha.” 

 

 

KẾT LUẬN  

Trong bối cảnh nhu cầu tài chính cho các hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng ngày 

càng gia tăng trong khi ngân sách trung ương chưa đủ đáp ứng với nhu cầu thực tế thì huy động 

đầu tư từ khu vực tư nhân vào thuê môi trường rừng phát triển du lịch hoặc xen canh nuôi trồng 

thủy sản, dược liệu là một trong những giải pháp tiềm năng tạo thêm nguồn thu cho các BQL 

rừng đặc dụng và rừng phòng hộ sử dụng để bảo tồn, làm giàu rừng, tạo thêm sinh kế cho cộng 

đồng. Do đó, cơ chế chính sách để tạo động lực cho các địa phương, các BQL RDD, RPH và 

sự tham gia của khối tư nhân, cộng đồng vào chuỗi cung – cầu – chia sẻ lợi ích từ môi trường 

rừng cần phải rõ ràng, cụ thể.  

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Trên cơ sở kết quả rà soát các quy định chính sách, tham khảo các nghiên trong nước và quốc 

tế cũng như những phát hiện chính tư kết quả tham vấn các cơ quan quản lý của các tỉnh, các 

BQL RDD, RPH nhóm nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị chính sách theo nhóm các vẫn 

đề của mối mô hình đầu tư tiềm năng vào hệ thống RDD và PRH như sau:  

• Về quan điểm tài chính từ hoạt động đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí hoặc 

kết hợp nuôi trồng thủy sản, xen canh trồng dược liệu dưới tán rừng cần làm rõ mục tiêu 

của hoạt động đầu tư nhằm tạo thêm nguồn thu là nguồn lực tài chính tăng thêm bên 

cạnh ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng và 
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không phải là nguồn thay thế một phần hoặc toàn phần ngân sách cho hoạt động bảo 

tồn, bảo vệ phát triển rừng, không tạo sức ép tài chính lên các BQL RDD, RPH;  

• Xây dựng khung pháp lý và cơ chế thu hút đầu tư đồng bộ cho cả hệ thống rừng đặc 

dụng và rừng phòng hộ và đảm bảo công bằng về lợi ích và trách nhiệm của các bên 

liên quan trong việc bảo tồn, bảo vệ rừng. Quy định rõ tỉ lệ, mật độ và phân khu được 

xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng như các quy định liên quan, phù hợp với 

Luật đất đai nhằm hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mục đích sử dụng đất 

rừng để phát triển du lịch đặc biệt với những dự án chuyển đổi thuộc thẩm quyền và phụ 

thuộc vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ 

các BQL đánh giá đa dạng sinh học tổng thể. 

• Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện tổ chức du lịch sinh thái tại các BQL Cơ quan 

quản lý nhà nước về lâm nghiệp cần thực hiện nghiên cứu đánh giá tình hình tổ chức du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng đã được triển khai tại các BQL RDD, RPH. Đánh giá tính hiệu 

quả của hoạt động du lịch nói chung và từng mô hình tổ chức du lịch nói riêng, mối liên 

kết giữa du lịch và hiệu quả bảo tồn, bảo vệ phát triển rừng. Từ đó rút ra những bài học 

kinh nghiệm, những lỗ hổng về mặt chính sách để có thể điều chỉnh và hoàn thiện khung 

pháp lý, tạo điều kiện cho các BQL phát triển du lịch; 

• Xây dựng đơn giá cho thuê rừng trên cơ sở định giá môi trường rừng có xét đến các 

yếu tố giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học, cơ sở hạ tầng sẵn có,… cần làm rõ việc cho 

thuê môi trường rừng không bao gồm hay có bao gồm cho thuê đất để xây dựng cơ sở 

hạ tầng hoặc nếu đầu tư, sửa chữa cơ sở sẵn có của các BQL vốn được nhà nước đầu tư 

xây dựng trước đó thì đơn giá và thời hạn cho thuê phải cân nhắc phù hợp với Luật đất 

đai. Đồng thời tham khảo đơn giá cho thuê môi trường rừng đã được thực hiện hiệu quả 

của các BQL, từ đó xây dựng đơn giá cho thuê môi trường rừng phù hợp.  

• Cần làm rõ khái niệm, đối tượng và sự khác nhau giữa thu tiền dịch vụ môi trường rừng 

đối với hoạt động du lịch và cho thuê môi trường phát triển du lịch trong khi đơn giá 

thu đều được quy định tối thiểu bằng 1% doanh thu thực hiện trong kỳ của đơn vị sử 

dụng DVMTR hoặc thuê môi trường rừng 

• Xác định và xây dựng các tiêu chí về ngưỡng chịu tải của môi trường, hệ sinh thái rừng 

đối với hoạt động du lịch trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Trên cơ sở đó, các đề án phát 

triển du lịch sinh thái do các BQL xây dựng và dự án du lịch sinh thái do các đơn vị đầu 

tư thực hiện cần xác định ngưỡng chịu tải nhằm xác định giới hạn tối đa sử dụng ở mức 

cung cấp dịch vụ hiện tại phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên cho người dùng tương lai, 

tránh sử dụng quá mức gây mất cân bằng hệ sinh thái, phá hủy cảnh quan và những tác 

động tiềm ẩn đến môi trường hệ sinh thái trên cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường, hệ 

sinh thái nền và đưa ra các giải pháp phù hợp.  

• Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản dưới tán 

rừng có chứng chỉ quốc tế (tôm sinh thái) theo mô hình hợp tác xã, tạo sinh kế bền vững 

cho cộng đồng gắn với bảo vệ phát triển rừng; 

• Xác định rõ đơn giá và đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng (nhiều BQL đề 

xuất quy định rõ đối tượng là công ty/doanh nghiệp thu mua thủy sản); đơn giá chi trả 

dịch vụ môi trường rừng hay thuê môi trường rừng để nuôi trồng thủy sản cần được 

nghiên cứu, tổng hợp ý kiến từ các địa phương, các BQL đang áp dụng mô hình này để 

xác định phù hợp, do nhiều ý kiến cho rằng đơn giá không thấp hơn 1% doanh thu là 

khó xác định, cân nhắc lựa chọn đơn giá chi trả DVMTR hoặc cho thuê môi trường rừng 

nuôi thủy sản theo đơn vị diện tích. 

• Cơ chế chia sẻ lợi ích cần công bằng, tạo động lực cho các BQL thu hút đầu tư. Quy 

định rõ tỉ lệ nguồn thu từ DVMTR, thuê môi trường rừng được trích lại cho các BQL, 
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nguồn thu phải được sử dụng một phần để làm giàu rừng, phục vụ công tác bảo tồn. Do 

hiện nay mỗi địa phương có quy định khác nhau (tỉnh Kon Tum quy định 100% nguồn 

thu từ thuê môi trường rừng trồng dược liệu nộp ngân sách địa phương. Mặc khác, các 

BQL RPH Cà Mau nhận được 1000đ/kg tôm doanh nghiệp thu mua của hộ dân như đã 

phân tích phía trên). 

• Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho các địa phương, 

các BQL RDD, RPH thu hút doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư trồng, chế biến 

và bảo tồn dược liệu. Quy định, tính toán kỹ lưỡng về độ dốc của khu vực được phép 

trồng, mật độ trồng, diện tích tổng thể và diện tích từng phân khu tối đa được trồng, quy 

định kỹ thuật về khai thác, kỹ thuật trồng xen canh để hạn chế phá vỡ cấu trúc đất gây 

xói lở sau chu kỳ khai thác. Chính sách cũng cần xác định rõ căn cứ tính giá cho thuê 

môi trường rừng để phát triển dược liệu, căn cứ cần được xác định dựa trên giá trị sử 

dụng đất và sử dụng rừng để tính toán phù hợp. 
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