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TÓM TẮT 

Báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào nội dung mở rộng dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) trong Dự 

thảo Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp (PTLN) giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045. Báo cáo là sản 

phẩm của sự hợp tác giữa Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm Nghiên cứu Nông-Lâm 

Quốc tế (ICRAF) Việt Nam. 

Rừng được coi là nơi cung cấp các DVHST cơ bản, bao gồm những hàng hóa và dịch vụ lâm nghiệp 

mang lại lợi ích kinh tế, vật chất, sinh lý, tâm lý, tình cảm hoặc xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp cho con 

người. Dịch vụ hệ sinh thái rừng rất đa dạng, gồm bốn nhóm chính: (i) các dịch vụ ‘cung cấp’, (ii) các 

dịch vụ ‘điều tiết’, (iii) các dịch vụ ‘văn hóa’, và (iv) các dịch vụ ‘hỗ trợ’. 

Ở Việt Nam, đóng góp chính thức của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân của Việt Nam mới 

chỉ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu gỗ. Các đóng góp của DVHST cho nền kinh tế và cho xã 

hội chưa được xác định, định lượng và định giá một cách đầy đủ. 

Việt Nam bắt đầu thí điểm thực hiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) từ năm 2008 và mở 

rộng trên toàn quốc từ năm 2011. Tới nay, năm loại DVMTR đang được khung pháp luật quy định 

cho chi trả DVMTR. Với Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045, ba lựa chọn về DVHST 

được thảo luận trong báo cáo: 

Lựa chọn 1: Không bổ sung thêm dịch vụ hệ sinh thái mới mà tập trung khắc phục các hạn chế liên 

quan tới chính sách Chi trả DVMTR hiện tại 

Lựa chọn 2: Đưa hai (loại) DVHST mới vào nghiên cứu và thí điểm để có đề xuất cho bước tiếp theo: 

(i) phục hồi đất sa mạc hóa, và (ii) giảm nhẹ thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan; 

đồng thời khắc phục các vấn đề của chính sách Chi trả DVMTR hiện tại 

Lựa chọn 3: Nghiên cứu áp dụng việc chi trả DVHST theo gói các dịch vụ hệ sinh thái mà rừng cung 

cấp thay bằng việc chi trả theo từng dịch vụ như hiện nay (hay lồng ghép DVHST vào 

phát triển kinh tế). 

Lựa chọn 3 được đề xuất nên đưa vào trong Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045. Với Lựa 

chọn này, các DVHST sẽ được lồng ghép vào kinh tế của từng địa phương và của toàn quốc. Các 

nghiên cứu về đóng góp tổng thể của các DVHST đối với nền kinh tế sẽ được sử dụng làm căn cứ cho 

việc xác định mức thu DVHST. Trên cơ sở đó, chiến lược sẽ nghiên cứu áp dụng việc chi trả theo 

tổng thể toàn bộ các DVHST mà rừng cung cấp cho xã hội. Tác động quan trọng nhất của lựa chọn 

này là nâng cao giá trị đóng góp của ngành lâm nghiệp tới nền kinh tế khi các đóng góp của DVHST 

được hạch toán đầy đủ. Bên cạnh đó, việc thực hiện chi trả DVHST theo gói cũng sẽ giúp gia tăng 

nguồn tài chính cho việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 
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I. GIỚI THIỆU  

Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp (PTLN) Việt Nam giai đoạn 2006-2020 được Thủ tướng Chính phủ 

ban hành năm 2007 qua Quyết định số 18/2007/QD-TTg ngày 05/02/2007. Năm 2020 đánh dấu năm 

cuối cùng thực hiện Chiến lược này đồng thời cũng là thời điểm xây dựng Chiến lược PTLN cho giai 

đoạn tiếp theo. Từ đầu năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng 

Chiến lược PTLN giai đoạn mới (từ 2021-2030, tầm nhìn tới 2045) đã có công văn đề xuất một số 

nghiên cứu xây dựng Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045 và kêu gọi sự tham gia đóng 

góp của các tổ chức trong và ngoài nước vào quá trình này. 

Báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào nội dung mở rộng dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) trong Dự 

thảo Chiến lược PTLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Cụ thể hơn, báo cáo sẽ: 

▪ tổng hợp các thảo luận về các DVHST tiềm năng có thể mở rộng ở Việt Nam, 

▪ thảo luận các đề xuất về mục tiêu, nhiêm vụ, nội dung, giải pháp về mở rộng các DVHSTR 

trong Chiến lược PTLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. 

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm Chuyên gia của ICRAF – Trung tâm Nghiên cứu Nông-Lâm Quốc tế 

tại Việt Nam cùng với sự tham gia của cán bộ Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt 

Nam. Ngân sách cho việc thực hiện nghiên cứu này đến từ GIZ. 

Do việc thực hiện các dịch vụ môi trường rừng đang triển khai ở Việt Nam (PFES) đã được đánh giá 

chi tiết bởi nhiều tổ chức như Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR), TCLN, UNDP, 

Winrock International và Quỹ Bảo vệ Phát triển Rừng Việt Nam (VNFF) nên báo cáo này sẽ không rà 

soát lại việc thực hiện các dịch vụ môi trường rừng hiện có mà tập trung thảo luận vào (các) DVHST 

tiềm năng có thể mở rộng ở Việt Nam. 

Báo cáo bao gồm các nội dung cơ bản sau: sau Chương (1) giới thiệu, Chương (2) tóm tắt về DVHST 

và các DVHSTR đã thực hiện ở Việt Nam cho tới nay. Tiếp theo đó, Chương (3) thảo luận vai trò của 

DVHST với nền kinh tế và đi sâu thảo luận về vai trò của hệ sinh thái với các ngành kinh tế khác 

trong quá trình xây dựng Kế hoạch Tăng trưởng xanh của tỉnh Lâm Đồng. Chương (4) sẽ giới thiệu 

các xu hướng trong nước và quốc tế có liên quan và phân tích các lựa chọn cho việc mở rộng 

DVHSTR trong Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn 2045. Cuối cùng, Chương (5) sẽ thảo luận chi 

tiết các khuyến nghị về mở rộng DVHSTR cho Chiến lược PTLN 2021 – 2030, tầm nhìn 2045. 

 

II. DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG 

1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG 

Hệ sinh thái rừng được định nghĩa là một tập hợp mang tính năng động của các thực vật, động vật, 

cộng đồng vi sinh vật và môi trường vô sinh tương tác với nhau như một đơn vị chức năng (United 

Nations 1992). Rừng được coi là nơi cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản (Aznar- Sánchez và 

cộng sự 2018). Dịch vụ hệ sinh thái rừng là những hàng hóa và dịch vụ lâm nghiệp mang lại lợi ích 

kinh tế, vật chất, sinh lý, tâm lý, tình cảm hoặc xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp 
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cho con người1. Dịch vụ hệ sinh thái rừng rất đa dạng, các nghiên cứu trên thế giới đã xác định ra gần 

100 dịch vụ khác nhau (Aznar-Sánchez và cộng sự 2018). Trong báo cáo đánh giá hệ sinh thái thiên 

niên kỷ (Millenium Ecosystem Assessment), Tổ chức Môi trường của Liên Hợp quốc (UNEP) phân 

loại các dịch vụ hệ sinh thái rừng thành bốn (04) nhóm chính, bao gồm (i) các dịch vụ ‘cung cấp’ như 

thực phẩm và nước; (ii) các dịch vụ ‘điều tiết’ như điều tiết lũ lụt, hạn hán, suy thoái đất và dịch bệnh; 

(iii) các dịch vụ ‘văn hóa’ như mỹ thuật, giải trí, tôn giáo và các lợi ích phi vật chất khác; và (iv) các 

dịch vụ ‘hỗ trợ’ như hình thành đất và tái tạo dinh dưỡng (MEA 2005a). Mặc dù cũng có những khó 

khăn bởi một số dịch vụ hệ sinh thái có thể nằm trong nhiều hơn một nhóm, việc phân loại DVHST 

theo bốn nhóm này đang được các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi trên thế giới (Lusiana và cộng sự 

2018; Sing, Ray, & Watts 2015). 

Các DVHST chính đang được thảo luận trong các nghiên cứu trên thế giới được trình bày tóm tắt bên 

dưới, dựa theo (Aznar-Sánchez và cộng sự 2018; Costanza và cộng sự 1997; Daily 1997; Jenkins & 

Schaap 2018; Lusiana và cộng sự 2018; MEA 2005b, 2005a; Renaud và cộng sự 2016; Sing và cộng 

sự 2015). Đa dạng sinh học xuất hiện ở hai nhóm do có hai chức năng khác nhau. Cần lưu ý rằng việc 

xác định các DVHST dưới đây chỉ mang tính chất hướng dẫn chung – tùy vào bối cảnh cụ thể ở từng 

nơi, từng nhóm đối tượng mà các DVHST có thể được định nghĩa cụ thể hơn hoặc có những chi tiết 

khác với định nghĩa chung này. 

• Nhóm các dịch vụ ‘Cung cấp”: bao gồm các loại lợi ích vật chất trực tiếp cho con người như: 

o Gỗ, sợi và củi: Gỗ xây dựng, veneer, ván sàn, dăm gỗ, bột giấy, củi (bao gồm cả gốc và rễ, và 

phế phẩm khác). 

o Lâm sản ngoài gỗ (LSNG): Các sản phẩm như thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật (quả cây, 

quả mọng, lá, xi-rô và các loại hạt và các loại nắm…), động vật hoang dã hoặc gia súc được 

nuôi trong rừng hoặc trong các hệ thống nông lâm kết hợp, đồ uống, vật liệu thủ công, trang 

trí và làm, đồ chơi, dược phẩm và hóa chất có nguồn gốc từ nhựa, sáp, dầu và axit béo. 

o Nước: Rừng cung cấp nước thông qua việc hấp thụ nước từ mưa, sương, và mù vào đất và 

cung cấp cho các mạch nước ngầm. Các mảnh gỗ tạo ra các con đập trong dòng nước làm tăng 

lưu trữ và làm chậm dòng nước (góp phần giảm nguy cơ lũ lụt). 

o Tài nguyên di truyền: Cung cấp cây giống phù hợp với địa phương, cung cấp nguồn gen cho 

điều kiện phát triển của từ quốc gia. 

o Đa dạng sinh học: Các khu rừng được quản lý để cung cấp tập các loài đặc biệt và đa dạng, 

cung cấp môi trường sống cho các loài chim, thú, thực vật hiếm, được bảo vệ. 

• Nhóm các dịch vụ “điều tiết”: bao gồm các loại ích phi vật chất cho phúc lợi của người dân như 

o Điều tiết khí hậu: Các dịch vụ điều tiết khí hậu bao gồm hấp thụ và lưu trữ các-bon; bảo vệ 

hoặc/ và điều tiết các tác động của thời tiết cực đoan, gió, tia cực tím, và mưa 

o Điều tiết thiên tai: Các dịch vụ điều tiết thiên tai bao gồm chống xói mòn, điều tiết lượng 

mưa, điều tiết lũ lụt bằng cách làm chậm và hạn chế các đỉnh lũ. 

o Khử độc và thanh lọc đất, không khí và nước (tiếng ồn): Cây có thể hấp thụ ô nhiễm từ đất, 

nước và khí quyển và giúp cải thiện chất lượng môi trường. Rừng và các vành đai cây có thể 

là vùng đệm giúp cho giảm ô nhiễm tiếng ồn. 

o Điều tiết sâu bệnh: Thành phần cấu trúc sinh học của những khu rừng có độ đa dạng sinh học 

 
1 https://sincereforests.eu/forests/glossary/ 
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cao có tác dụng làm giảm tác động gây hại của một số loài gây hại và mầm bệnh trong rừng. 

o Thụ phấn: Cây và rừng cung cấp môi trường sống cho các loài sinh vật giúp thụ phấn 

o Điều tiết thiên tai: Các dịch vụ điều tiết thiên tai bao gồm chống xói mòn, điều tiết lượng 

mưa, điều tiết lũ lụt bằng cách làm chậm và hạn chế các đỉnh lũ. 

o Khử độc và thanh lọc đất, không khí và nước (tiếng ồn): Cây có thể hấp thụ ô nhiễm từ đất, 

nước và khí quyển và giúp cải thiện chất lượng môi trường. Rừng và các vành đai cây có thể 

là vùng đệm giúp cho giảm ô nhiễm tiếng ồn. 

o Điều tiết sâu bệnh: Thành phần cấu trúc sinh học của những khu rừng có độ đa dạng sinh học 

cao có tác dụng làm giảm tác động gây hại của một số loài gây hại và mầm bệnh trong rừng. 

o Thụ phấn: Cây và rừng cung cấp môi trường sống cho các loài sinh vật giúp thụ phấn 

• Nhóm các dịch vụ ‘Văn hóa’: bao gồm các lợi ích phi vật chất mà mọi người có được từ hệ sinh 

thái như 

o Sức khỏe: Những lợi ích sức khỏe bao gồm sức khỏe thể chất, phục hồi tinh thần, và tận 

hưởng các hoạt động giải trí trong rừng. 

o Kết nối thiên nhiên / cảnh quan: Đây là những lợi ích mà con người có được từ cảm giác kết 

nối với cảnh quan rừng và cuộc sống hoang dã. 

o Giáo dục và học tập: bao gồm học tập chính quy (trường học lâm nghiệp) và cả phát triển cá 

nhân từ các hoạt động tình nguyện. 

o Kinh tế: Rừng có thể đóng góp cho nền kinh tế thông qua tạo việc làm, giải trí dựa vào rừng 

… 

o Phát triển và kết nối xã hội: rừng có thể củng cố các mối quan hệ xã hội (vốn xã hội) hiện có 

cũng như tạo cơ hội cho các mối quan hệ mới thông qua việc tham gia vào các nhóm tình 

nguyện và rừng cộng đồng. 

o Văn hóa và tinh thần: bao gồm các giá trị sử dụng và không sử dụng, thông qua các văn hóa 

hoặc lịch sử như câu truyện về các nhân vật lịch sử hoặc dân gian. 

▪ Nhóm các dịch vụ “hỗ trợ”: bao gồm các quy trình hệ sinh thái hỗ trợ và củng cố các dịch vụ 

Cung cấp, Điều tiết và Văn hóa nêu trên 

o Sản xuất sơ cấp (primary production): Việc hấp thụ CO2 qua quá trình quang hợp tạo ra chất 

hữu cơ, dẫn đến sự tăng trưởng thực vật và sản xuất oxy. 

o Hình thành đất: là quá trình rễ cây và hệ vi sinh vật phá vỡ địa chất cơ bản (phong hóa khoáng 

sản) và tích tụ chất hữu cơ trong lớp đất từ lá hay cành cây rụng. 

o Tái tạo dinh dưỡng: Cây và rừng thúc đẩy sự luân chuyển các chất dinh dưỡng giữa cành, lá 

rụng và đất. Ngoài ra, tán lá kết hợp với các hợp chất khí quyển cung cấp các chất dinh dưỡng 

thiết yếu cho đất như nitơ. 

o Tái tạo nước: Ngoài việc hấp thục và cung cấp nước, rừng còn có vai trò quan trọng trong chu 

trình thủy văn rộng hơn thông qua việc ngăn chặn việc bốc hơi nước. 
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o Đa dạng sinh học: Đa dạng sinh học và biến thể di truyền đã thích nghi tại địa phương có thể 

hỗ trợ hệ thực vật và động vật trong rừng, như tạo môi trường sống cho côn trùng thụ phấn và 

động thực vật dưới mặt đất duy trì quá trình phân hủy làm nền tảng cho quá trình hình thành 

đất và chu kỳ dinh dưỡng. 

Mặc dù được sử dụng rộng rãi, việc phân loại DVHST theo bốn nhóm của MEA cũng chưa thể hiện rõ 

lợi ích cho xã hội của nhóm các dịch vụ hỗ trợ bởi về bản chất nó chỉ duy trì chức năng của hệ sinh thái 

nói chung. Bên cạnh đó, việc phân loại theo MEA cũng chưa rõ ràng nên khó triển khai nghiên cứu 

trên thực tế. Haines-young và Potschin (2018) đã xây dựng Bảng phân loại quốc tế thông dụng về 

DVHST (Common International Classification of Ecosystem Services hay còn gọi tắt là CICES), 

trong đó các dịch vụ Điều tiết và Hỗ trợ được nhóm lại thành một nhóm dịch vụ Điều tiết và Duy trì 

(Regulating and Maintenance). 

Các thảo luận về DVHSTR có nhiều sự thay đổi trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Kể từ những năm 

cuối thập niên 1990 khi (Costanza và cộng sự 1997; Daily 1997) xuất bản những nghiên cứu ban đầu 

cho tới nay, DVHST đã trở thành một trong những tâm điểm quan trọng trong các thảo luận trên thế 

giới. Trong giai đoạn 1998-2002, chủ đề chính của các nghiên cứu về DVHST tập trung vào vấn đề quản 

lý như ‘quản lý rừng’, ‘quản lý hệ sinh thái’ và ‘quản lý môi trường’ bên cạnh các các vấn đề cụ thể 

liên quan đến hệ sinh thái rừng như đa dạng sinh học, mất rừng, hấp thụ các-bon và sử dụng đất 

(Aznar-Sánchez và cộng sự 2018). 

Trong giai đoạn 2003-2007, các mối quan tâm chính trong thảo luận về DVHST mở rộng sang vấn đề 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, và phát triển bền vững. Cũng trong giai đoạn này, 

môi quan tâm về DVHST không còn tập trung trong quốc gia hay lãnh thổ mà bắt đầu mở rộng trên 

phạm vi toàn cầu (Aznar-Sánchez và cộng sự 2018). 

Trong giai đoạn 2008-2013, mối quan tâm với DVHST được mở rộng sang nội dung ‘rừng nhiệt đới’, 

‘trồng rừng’ và ‘thay đổi sử dụng đất’. Cũng trong giai đoạn này, vấn đề về kinh tế học của hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học trở thành một sáng kiến quốc tế nhấn mạnh các dịch vụ được cung cấp bởi hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học (Aznar-Sánchez và cộng sự 2018). 

Trong những năm gần đây, trước các tác động ngày càng rõ ràng của biến đổi khí hậu và mối quan hệ 

với DVHST, BĐKH vẫn tiếp tục là chủ đề chính được quan tâm trong các thảo luận về 

DVHST(Aznar-Sánchez và cộng sự 2018). Vai trò của DVHST trong việc ngăn ngừa suy thoái đất, sa 

mạc hóa và giảm nhẹ các tác động của BĐKH và hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa, lũ, hạn 

hán,… cũng được quan tâm (Jenkins & Schaap 2018). 

2. TÍNH ĐẶC BIỆT CỦA HÀNG HÓA DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 

Dịch vụ hệ sinh thái là một loại hàng hóa đặc biệt. Trong khi hàng hóa tư nhân có đầy đủ tính cạnh 

tranh và có thể bị loại trừ, nghĩa là hàng hóa tư nhân có sự cạnh tranh giữa các cá nhân để sở hữu nó, 

đồng thời việc tiêu thụ hàng hóa đó sẽ ngăn cản người khác tiêu thụ nó, thì các DVHST thường không 

có đầy đủ hai tính chất nói trên. Dựa trên hai tính chất kể trên, các loại hàng hóa/dịch vụ hệ sinh thái 

có thể được phân thành bốn loại như minh họa trong Hình 1 – xem thêm (Kolinjivadi & Sunderland 

2012). 

Hình 1: Khung phân loại các dịch vụ hệ sinh thái. 
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Khả năng loại trừ 

 

TIẾP CẬN/KHAI THÁC TỰ DO TÍNH CHẤT TƯ HỮU 
 

 

CAO 
Hàng hóa tư nhân 

Cả tính cạnh tranh lẫn khả năng loại trừ đều cao 

nên việc sử dụng các biện pháp thị trường để điều 

tiết là khả thi, ví dụ giấy phép khai thác gỗ hoặc 

quyền khai thác nước mặt quy mô nhỏ 

 

CÁ 
NHÂN 

 

     

TÍNH CHẤT CÔNG CỘNG 

   

 

TÍNH CHẤT CHIA SẺ 

 

 

 

 
THẤP 

 
CỘNG 
ĐỒNG 

 

 

 
KHÓ HƠN DỄ HƠN 

 

Ghi chú: Độ dày của khung hộp phản ánh quy mô tăng dần của các thể chế quản trị cần thiết, bắt đầu từ hàng hóa tư nhân đòi 

hỏi quy mô quản trị nhỏ nhất. Các loại hàng hóa có tính chất tiếp cận tự do có thể có quy mô nhỏ hoặc lớn (thường ở quy mô 

lớn) nhưng mức độ quan tâm toàn cầu như là dịch vụ hấp thụ các-bon 

Nguồn: (Kolinjivadi & Sunderland 2012) 

Hàng hóa cộng thường có sẵn cho mọi người sử dụng và việc một người sử dụng nó không ngăn cản 

khả năng sử dụng của một người khác. Hàng hóa công cũng có tính chất là không thể loại trừ; do đó 

việc ngăn chặn việc người khác sử dụng hàng hóa công cộng là không thể. Do tính chất không bị cạnh 

tranh và khả năng loại trừ rất yếu (nếu loại trừ được thì cũng tốn chi phí lớn), hàng hóa hay dịch vụ 

công cộng thường bị sử dụng quá mức và cạn kiệt, thường gọi là Bi kịch của cái chung (Hardin 1968). 

Hầu hết các dịch vụ hệ sinh thái đều ít nhiều có tính chất của hàng hóa/dịch vụ công cộng hoặc hàng 

hóa/dịch vụ tiếp cận tự do. Chính vì vậy, việc sử dụng các công cụ thị trường nhằm điều tiết việc sử 

dụng các loại hàng hóa này thường ít khi thành công, nếu có thì cũng với chi phí rất cao. Khi áp dụng 

các biện pháp can thiệp để bảo vệ và duy trì DVHST nào thì đều cần cân nhắc đến hai tính chất nói 

trên để đưa ra biện pháp can thiệp và thể chế quản trị phù hợp. 

3. NỘI DUNG CHÍNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI  

TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM 

Phần này chỉ tóm tắt các mốc chính trong việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR) ở Việt 

Nam cũng như các DMVTR được chi trả. Việc đánh giá thực hiện chi trả DVMTR ở Việt Nam cho 

tới nay đã được Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện. 

Việt Nam bắt đầu thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2008 tại hai tỉnh Sơn La và Lâm 

Đồng (theo Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) tập trung vào ba nhóm 

dịch vụ chính, bao gồm (1) Dịch vụ về điều tiết và cung ứng nguồn nước, (2) Dịch vụ về bảo vệ đất, 

hạn chế xói mòn, chống bồi lắng lòng hồ, và (3) Dịch vụ về du lịch (Điều 5). 

Quy mô địa lý 
TOÀN CẦU (Khó nhận biết) ĐỊA PHƯƠNG (Dễ nhận biết) 

Hàng hóa “câu lạc bộ”/”tính phí” 
Khả năng loại trừ cao nhưng tính cạnh tranh thấp. 

Ví dụ: mọi người có thể ngắm cảnh đẹp ở VQG 

mà không làm suy giảm cảnh đẹp đó. Vì vậy việc 

ngắm cảnh có thể được thu phí một lần tại cửa vào 

và không giới hạn thời gian thụ hưởng. 

Hàng hóa công cộng 
Cả tính cạnh tranh lẫn khả năng loại trừ đều thấp, 

rất khó để điều tiết bằng cơ chế thị trường 

Ví dụ: các dịch vụ hệ sinh thái bắt nguồn từ đa 

dạng sinh học, như dịch vụ thụ phấn cây trồng 

hoặc giảm thiểu sâu bệnh hại 

Tính cạnh 
tranh 

Quan điểm 
về lợi ích 

Hàng hóa chung 
Tính loại trừ rất thấp nhưng tính cạnh tranh cao 

(như hồ cá mở cửa tự do, ai cũng có thể đánh bắt 

nhưng số lượng cá chỉ có giới hạn) 

Ví dụ: dịch vụ hấp thụ các-bon, không thể giới 

hạn đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ này 
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Sau hai năm thí điểm, việc thực hiện chi trả DVMTR được mở rộng trên quy mô toàn quốc theo Nghị 

định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 /09 /2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các loại dịch vụ được chi 

trả bao gồm năm (05) nhóm chính (Điều 4): 

• Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; 

• Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; 

• Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện 

pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững; 

• Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho 

dịch vụ du lịch; 

• Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho 

nuôi trồng thủy sản. 

Năm 2017, Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc hội thông qua. Các loại dịch vụ môi 

trường rừng được thể chế hóa trong Luật Lâm nghiệp (Điều 61) tương tự như Điều 4 của Nghị định 

99/2010/NĐ-CP. 

 

III. VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VỚI NỀN KINH TẾ 

1. DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀ HẠCH TOÁN DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI  

TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA 

Môi trường có thể được coi là vốn tự nhiên, và giống như các hình thức vốn khác, nó cung cấp các yếu 

tố đầu vào thiết yếu vào sản xuất và tiêu dùng (Guerry và cộng sự 2015). Không may là phân tích 

đóng góp của môi trường cho sự phát triển kinh tế xã hội rất phức tạp vì thiếu hoặc phản ánh không đầy 

đủ các dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) làm đầu vào sản xuất trong cách thống kê tài khoản quốc gia 

truyền thống. Điều này thường do ba nguyên nhân: (1) thiếu hiểu biết về vai trò của các DVHST; (2) 

thiếu thị trường và giá cả cho nhiều loại tài sản tự nhiên và DVHST; và (3) bản thân các DVHST 

thường có tính chất “công cộng” và do đó rất khó để có thể xem xét và tính toán như các loại dịch vụ 

thông thường khác (thảo luận ở Mục 2.2). 

Để khắc phục các khoảng trống này, các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hiện 

đang sử dụng một cách tiếp cận mạch lạc, mô phỏng việc thiết lập phạm vi sản xuất của mô hình kinh 

tế vĩ mô, theo đó các đầu vào được chuyển đổi thành đầu ra như minh họa trong Hình 2. Theo đó, hệ 

thống tự nhiên được coi là nguồn vốn tự nhiên cung cấp cả DVHST lẫn tài nguyên thiên nhiên, tạo 

thành đầu vào quan trọng vào sản xuất hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi. Ngoài ra, hệ thống tự 

nhiên cũng có chức năng là bể chứa và thấp thụ các chất thải trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. Ở 

đây việc giảm mức độ phụ thuộc vào cơ sở tài sản tự nhiên không nhất thiết phải mâu thuẫn với tăng 

trưởng do cải tiến công nghệ để tái chế, năng suất cao hơn hoặc thay thế nguồn cung cấp trực tiếp từ tự 

nhiên. 

Mối quan hệ tương tác kể trên là cốt lõi của các chiến lược phát triển kinh tế nổi lên gần đây như phát 

triển bền vững, tăng trưởng xanh, hay kinh tế tuần hoàn. Nguyên tắc chung của các chiến lược này là 

đảm bảo duy trì và tăng cường ba chức năng của hệ thống tự nhiên đối với hệ thống kinh tế, trong đó 

kinh tế tuần hoàn đặt ra mục tiêu khá tham vọng là giảm nhẹ vai trò 
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Hộp 1: GDP Xanh 

Theo thông lệ quốc tế, hiện nay GDP được tính toàn bộ kết quả đã làm ra không loại trừ phần tài 

nguyên mà con người đã khai thác và không loại trừ chi phí cần thiết để khôi phục lại môi trường. 

Chỉ tiêu GDP xanh ra đời với mục đích chính để đánh giá chi phí của thiệt hại môi trường với tiêu 

thụ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến GDP thuần. Như vậy chỉ tiêu GDP xanh sẽ phản 

ánh được thực chất phát triển kinh tế của một đất nước trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. 

Cho dù được gọi theo thuật ngữ nào thì về thực chất đây là việc tính đúng, tính đủ các chi phí liên 

quan tới hoạt động bảo vệ môi trường vào giá thành sản phẩm ở cấp độ doanh nghiệp hay đó là việc 

thay đổi cách thể hiện trong tài khoản quốc gia. 

Mặc dù từ năm 2010 Thủ tướng chính phủ đã Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong 

đó có đề cấp đến Tổng sản phẩm trong nước xanh (GDP xanh) (Quyết định 43/2010/QĐ-TTg) và 

Viện nghiên cứu Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tiến hành nhiều nỗ lực để hiện thực hóa chỉ tiêu 

này, cho đến nay vẫn chưa thể có được chỉ số GDP xanh cho Việt Nam, chủ yếu do hệ thống thống 

kê và thu thập dữ liệu không thu thập được các số liệu để tính toán được các tài khoản tài nguyên 

thiên thiên, dịch vụ môi trường và ô nhiễm, cụ thể là khoảng trống giữa tính toán GDP từ bên cung 

và bên cầu, chưa có ngành thể hiện chi phí về tái sử dụng chất thải, thiếu ma trận hệ số chất thải trực 

tiếp và trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, thiếu hệ số chi phí theo các loại chất thải. Mặc dù đã có một 

của chức năng tài nguyên bằng cách kéo dài tuổi thọ của vật chất và quay vòng giữa đầu ra và đầu vào 

của hệ thống kinh tế không (hoặc rất ít) thông qua hệ thống tự nhiên. 

Ở Việt Nam, đóng góp chính thức của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân của Việt Nam mới 

chỉ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu gỗ. Thống kê của Ngân hàng Thế giới mở rộng đến một 

số sản phẩm và dịch vụ từ rừng khác là lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ bảo vệ lưu vực (khoảng hơn 125 

triệu đô-la Mỹ trong năm 2018), chi trả các-bon trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và 

lâm nghiệp (LULUCF), dịch vụ bảo vệ bờ biển chống xói lở và xâm thực (khoảng 600 triệu đô-la Mỹ 

một năm), các dịch vụ du lịch và giải trí, tăng cường tính chống chịu với biến đối khí hậu, và các hoạt 

động nông lâm kết hợp và xen canh (World Bank 2019). Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới 

cũng chỉ rõ các thống kê này là không đầy đủ cả về số lượng các DVHST cũng như giá trị của chúng. 

Về mặt định lượng, ngoài lĩnh vực xuất khẩu gỗ, báo cáo không đề cập đến đóng góp của các DVHST 

rừng đến GDP. 

Thách thức nằm ở chỗ mặc dù các nghiên cứu định giá rừng và dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam 

cho đến nay đã khá phong phú, bao gồm khá nhiều DVMTR và nhiều hệ sinh thái rừng khác nhau 

(Emerton và cộng sự 2014; Vũ Tấn Phương 2009), việc sử dụng các nghiên cứu này trong xây dựng 

chính sách tương đối khó bởi nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, việc xác định giá hoặc giá trị của các 

DVHST hầu hết có tính địa phương với quy mô nhỏ và phụ thuộc vào những bối cảnh kinh tế-xã hội 

nơi tiến hành nghiên cứu, khi chuyển sang một địa phương khác với những bối cảnh khác thì những 

giá trị này không còn áp dụng được nữa. Hai là các nghiên cứu thường chỉ tập trung vào một DVHST 

và thiếu đi cái nhìn tổng thể về các DVHST cần tính đến. Bên cạnh đó, còn thiếu các nghiên cứu ở quy 

mô quốc gia hoặc thậm chí ở cấp tỉnh về giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái cũng như vai trò của 

chúng trong nền kinh tế quốc gia và cấp tỉnh do hệ thống thu thập dữ liệu thống kê để tính toán GDP 

chưa ghi nhận các tài khoản quan trọng như ô nhiễm, đất, rừng, nước, hay các DVHST (xem thêm 

Hộp 1– GDP xanh). 
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Để minh họa cho phương pháp hạch toán tài khoản quốc gia tích hợp các DVHST, chúng tôi đưa ra ví 

dụ dưới đây của (Obst, Hein, & Edens 2016), được cho là một nghiên cứu có tính biểu tượng về lĩnh 

vực này. Trong Bảng 1, Mục A thể hiện một hình thức ghi tài khoản quốc gia tiêu chuẩn hiện nay, tức 

là không có dịch vụ hệ sinh thái, về sản xuất gỗ cho đồ nội thất của các hộ gia đình. Hình thức này bỏ 

qua tất cả các đầu vào và các khả năng có liên quan khác (ví dụ: chi phí lao động, tỷ suất lợi nhuận bán 

lẻ). Mục B mở rộng tài khoản này để bao gồm dòng dịch chuyển của dịch vụ cung cấp gỗ từ tài sản hệ 

sinh thái (rừng) đến ngành lâm nghiệp. Tác dụng chính là phân biệt giá trị gia tăng của ngành lâm 

nghiệp và của tài sản hệ sinh thái. Chú ý rằng so với Mục A, giá trị gia tăng tổng thể không thay đổi (ở 

mức 80 đơn vị tiền tệ) mặc dù tổng cung có tăng. Điều này phản ánh sự mở rộng trong ranh giới sản 

xuất truyền thống tới các tài sản hệ sinh thái. Mục C trình bày trường hợp bổ sung thêm dịch vụ hệ 

sinh thái thứ hai (lọc không khí) được tạo ra bởi tài sản hệ sinh thái. Một lần nữa tổng sản phẩm tăng 

lên (95) nhưng trong trường hợp này giá trị gia tăng cũng tăng lên vì phần sản phẩm gia tăng này 

không phải là đầu vào cho các sản phẩm hiện có (trong hệ thống tài khoản quốc gia). Giá trị gia tăng 

đó được phản ánh trong nhu cầu gia tăng của các hộ gia đình. 

 

Bảng 1: Tích hợp các DVHST vào hệ thống tài khoản quốc gia 

 Tài sản HST 

(rừng) 

Ngành lâm 

nghiệp 

Công nghiệp 

chế biến 

Nhu cầu hộ gia 

đình (cuối cùng) 

Tổng 

Mục A      
Cung      

Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      
Gỗ tròn   50  50 

Đồ nội thất    80 80 

Giá trị gia tăng (cung - cầu)  50 30  80 
Mục B      
Cung      

DVHST (tăng trưởng gỗ) 30    30 

Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      
DVHST (tăng trưởng gỗ)  30   30 

Gỗ tròn   50  50 

Đồ nội thất    80 80 

Giá trị gia tăng (cung - cầu) 30 20 30  80 
Mục C      

Cung      
DVHST (tăng trưởng gỗ) 30    30 

DVHST (lọc không khí) 15     
Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      

số thử nghiệm tính toán đối với tài khoản năng lượng và tài khoản phát thải CO2 (CIEM 2012), cho 

đến nay chưa có thử nghiệm nào đối với các tài khoản rừng, nước, các dịch vụ hệ sinh thái/dịch vụ 

môi trường rừng. Đặc biệt là chi tiêu cho môi trường vẫn chỉ thống kê được phần ngân sách nhà 

nước, không có con số từ các doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình. 
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DVHST (tăng trưởng gỗ)  30  30 

DVHST (lọc không khí)   15  
Gỗ tròn   50 50 

Đồ nội thất   80 80 

Giá trị gia tăng 45 20 30 95 

Nguồn: (Obst và cộng sự 2016) 

Như vậy sự phát triển của các nghiên cứu về các dịch vụ hệ sinh thái đã tạo ra tiềm năng mở rộng hệ 

thống tài khoản quốc gia vượt ra ngoài phạm vi sản xuất tiêu chuẩn để chạm tới hệ thống tự nhiên, 

làm căn cứ quan trọng để xác định các phương án đảm bảo các tài sản tự nhiên và DVHST ở mức bền 

vững thông qua các phương pháp cân đối (chi trả) hợp lý. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay do chưa thể 

hạch toán được các DVHST trong hệ thống tài khoản quốc gia nên cách ước tính trực tiếp đóng góp của 

các DVHST vào GDP là không khả thi. Một số nghiên cứu hiện nay đang áp dụng phương pháp ước 

tính gián tiếp như trường hợp của (Emerton và cộng sự 2014), trong đó đưa ra hai kịch bản (kịch bản 

diễn biến thông thường và kịch bản phát triển theo giả định của nghiên cứu), sự chênh lệch giữa hai 

kịch bản này về kinh tế và các DVHST thể hiện giá trị tăng thêm/ mất đi của các hoạt động phát triển 

về mặt sinh thái và kinh tế. 

Phần tiếp theo xin tóm tắt một nghiên cứu với cách tiếp cận tương tự cho tỉnh Lâm Đồng, trong bối 

cảnh xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050. Nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) thực hiện. Nghiên 

cứu đưa ra hai kịch bản: Kịch bản tham chiếu (theo diễn biến thông thường), và Kịch bản Tăng trưởng 

xanh với ước tính GDP và khả năng cung cấp/tiêu dùng một số DVHST quan trọng cho từng kịch bản 

 

2. KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH LÂM ĐỒNG 

1.1 Bối cảnh 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (KHHĐTTX) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 

đến 2050 đưa ra định hướng góp phần giúp tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương đi đầu, đặc biệt là ở 

khu vực Tây Nguyên, trong việc đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao đồng thời đảm bảo các dịch vụ 

hệ sinh thái và các hệ sinh thái bền vững. Tăng trưởng kinh tế bền vững và xanh hơn sẽ giúp tỉnh có 

khả năng thích ứng tốt hơn với các thay đổi lớn về kinh tế và môi trường vốn đã xảy ra thường xuyên 

hơn trong thập kỷ gần đây do cạnh tranh thị trường toàn cầu và biến đổi khí hậu. Kế hoạch này cũng 

nhằm giúp tỉnh giảm các chi phí kinh tế và xã hội do suy thoái môi trường gây ra, thông thường lớn 

hơn nhiều lần so với những lợi ích do tăng trưởng kinh tế thuần túy một cách nhanh chóng trong ngắn 

hạn đem lại. 

Tốc độ tăng trưởng Sản phẩm Quốc nội Vùng (GRDP) của tỉnh trong giai đoạn 2010-2016 (theo giá 

so sánh năm 2010) là 9,32% mỗi năm. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 46,33% 

cho GRDP, ngành dịch vụ đóng góp 36,99%, và công nghiệp và xây dựng đóng góp 16,68%. Sự tăng 

trưởng kinh tế nhanh gần đây đã gây ra một số tác động tiêu cực đến môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên của tỉnh. Các vấn đề môi trường chính trong tỉnh liên quan chủ yếu tới các lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp và du lịch. Ví dụ, trong ngành nông lâm nghiệp, việc mở rộng nhanh chóng các 

cây hàng hóa đã dẫn đến việc chuyển đổi các loại rừng khác nhau. Trong giai đoạn 1990-2010, phát 

thải từ thay đổi sử dụng đất rừng đạt 69,5 triệu tấn CO2tđ, tương đương với mức phát thải trung bình 

3,47 triệu tấn CO2tđ mỗi năm. Nếu xu hướng này tiếp tục mà không có sự can thiệp, phát thải tích lũy 

CO2 dự kiến từ năm 2010 đến 2030 sẽ đạt 92,1 triệu tấn CO2tđ, tương đương mức trung bình 4,6 

triệu tấn CO2tđ mỗi năm. Mất rừng và suy thoái rừng cũng ảnh hưởng đến các DVHST khác như dịch 
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vụ điều tiết và hỗ trợ bao gồm đa dạng sinh học. 

Trong lĩnh vực du lịch, một số vấn đề đã xuất hiện như gia tăng các mối đe dọa đối với bảo tồn đa dạng 

sinh học do các hoạt động du lịch sử dụng các loài động vật hoang dã quý hiếm, gia tăng chất thải 

chưa được xử lý, và gia tăng căng thẳng xã hội do khoảng cách thu nhập giữa những người tham gia 

hoạt động du lịch và các cộng đồng nghèo địa phương bị nới rộng. Những vấn đề này phải được đề 

xuất rõ ràng cùng với mục tiêu của tỉnh là đón 6,5 triệu khách du lịch vào năm 2020 và 15 triệu khách 

du lịch vào năm 2030 với số lượng phòng khách sạn gấp 1,5 lần. 

1.2. Các bước lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào kế hoạch tăng trưởng xanh 

Lồng ghép DVHST vào KHHĐTTX là giải pháp giúp Lâm Đồng đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn 

đề môi trường trong khi vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức mong muốn. Việc lồng ghép 

DVHST vào KHHĐTTX được thực hiện qua sáu bước sau: 

Bước 1: Xác định phạm vi đánh giá và thiết lập nền móng. Trong bước này, chúng tôi xác định các vấn 

đề chính liên quan đến phát triển, môi trường và quản lý. Một trong các vấn đề được xác 

định là để cạnh tranh hơn cả trên thị trường quốc gia và quốc tế, trong khi duy trì mức độ 

của các dịch vụ khác, định hướng chính của ngành nông nghiệp trong tỉnh không nên hướng 

tới sản lượng cao hơn mà là tập trung nhiều hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Bước 2: Sàng lọc và ưu tiên các dịch vụ hệ sinh thái. Bước này nhằm chọn các DVHST ưu tiên liên 

quan nhất với kế hoạch phát triển và các nhóm đối tượng chính. Sự liên quan ở đây bao gồm 

rủi ro hoặc cơ hội mà các DVHST có thể mang lại cho kế hoạch, và DVHST có thể ảnh 

hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi kế hoạch. 

Bước 3: Xác định các điều kiện, xu hướng và sự đánh đổi dịch vụ hệ sinh thái. Bước này nhằm xác 

định tình trạng hiện tại và xu hướng chính trong cung và cầu đối với các dịch vụ hệ sinh thái 

được chọn, động lực chính của thay đổi và sự đánh đổi tiềm năng có thể nảy sinh giữa các 

mục tiêu phát triển, DVHST và các nhóm liên quan. 

Bước 4: Thẩm định khung thể chế và văn hóa. Trong bước này, chúng tôi đánh giá tổng quan về 

khung thể chế và văn hóa, thông qua phân tích các chính sách, quy định và quy tắc không 

chính thức sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các DVHST quan trọng, cũng như các 

tổ chức chính và các cơ quan truyền thống sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý các DVHST. 

Bước 5: Chuẩn bị ra quyết định tốt hơn. Bước này tóm tắt các rủi ro và cơ hội liên quan đến DVHST 

chính cho kế hoạch phát triển và xác định các phương án lựa chọn về mặt chính sách, công 

cụ và khởi điểm khác nhau để duy trì hoặc tăng cường dịch vụ của hệ sinh thái. 

Bước 6: Thực hiện thay đổi. Bước này xác định chiến lược thực hiện và kế hoạch làm việc cụ thể, bao 

gồm các chính sách và công cụ, sự tham gia của các bên liên quan, trách nhiệm và hành 

động, cũng như các nguồn tài chính. Trong bước này chúng tôi cũng xác định cách thức 

giám sát và đánh giá tác động của các biện pháp chính sách.
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1.3. Các lựa chọn can thiệp tăng trưởng xanh 

Nhu cầu giải quyết các vấn đề môi trường trong khi vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức mong 

muốn được thể hiện thành chín định hướng tăng trưởng xanh (TTX) của tỉnh Lâm Đồng. Các định 

hướng sau đó tiếp tục được phân thành các nhóm can thiệp và các can thiệp ưu tiên. KHHĐTTX và 

chín định hướng chiến lược bao gồm sáu ngành/lĩnh vực, trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp, và du lịch 

là những lĩnh vực kinh tế chính có tính chất trọng tâm, còn giao thông vận tải, tài nguyên nước và 

quản lý tài nguyên nước, và năng lượng là những lĩnh vực có tính chất hỗ trợ. Sáu lĩnh vực nói trên, 

đặc biệt là ba lĩnh vực trọng tâm, là những nguồn đóng góp chính vào GRDP tỉnh Lâm Đồng đồng 

thời cũng là những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn trong quản lý môi trường và tài nguyên. Những ngành 

này tuy được chia nhóm nhưng liên quan tới nhau, nhằm giúp cho các bên liên quan dễ dàng nắm bắt 

được các ưu tiên của KHHĐTTX và huy động nguồn lực phù hợp cho việc thực hiện. Chín định hướng 

TTX của tỉnh Lâm Đồng là: 

1. Khuyến khích năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng 

2. Kiểm soát phát thải khí nhà kính (KNK) từ tất cả các ngành 

3. Kiểm soát phát sinh rác thải, chất thải và tái sử dụng cho sản xuất xanh hơn 

4. Khuyến khích các hệ thống sử dụng đất bền vững và thông minh với biến đổi khí hậu 

5. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nước và đa dạng sinh học 

6. Tăng cường tiếp cận thị trường và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa chính 

7. Phát triển du lịch xanh và bền vững 

8. Khuyến khích hình thành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững 

9. Tạo môi trường thuận lợi để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 

Chín định hướng TTX được nêu ở trên không thay thế mà bổ sung cho các ưu tiên chính sách kinh tế 

và môi trường hiện có của tỉnh Lâm Đồng. Các định hướng này hỗ trợ toàn bộ chu trình kinh tế-tự 

nhiên của OECD như minh họa trong Hình 2. Trong đó, các hoạt động kinh tế được chia thành hai 

nhóm: sản xuất (được hỗ trợ bởi Định hướng 1 và 4) và tiêu dùng (được hỗ trợ bởi Định hướng 7 và 8) 

được liên kết bởi thương mại (được hỗ trợ bởi Định hướng 6). Các tác động của hệ thống kinh tế đến 

hệ thống tự nhiên như ô nhiễm và chất thải có thể được giảm nhẹ bằng cách thực hiện can thiệp theo 

Định hướng 3, trong khi duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào, năng lượng và các tài nguyên 

khác cho nền kinh tế được hỗ trợ bởi Định hướng 

2. Các chức năng dịch vụ của hệ thống tự nhiên cung cấp cho hệ thống kinh tế (tức là các dịch vụ hệ 

sinh thái) được hỗ trợ thông qua Định hướng 5, đó là bảo tồn rừng, đa dạng sinh học và nước. Như đã 

nói ở trên, Định hướng 9 hỗ trợ cho TTX nói chung chung và nó đóng một vai trò rất quan trọng trong 

việc hài hòa các hệ thống kinh tế và tự nhiên thông qua các chính sách kích thích đổi mới, công nghệ, 

tăng cường năng lực và các cơ hội kinh tế nói chung. 
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6 
1 

Các hoạt động kinh tế (Sản xuất, tiêu dùng, thương mại) 
7 

9 

Đầu ra Sản xuất Đầu vào 

Chính sách 

& Biện pháp 

8 
Tiêu dùng 

Hộ gia đình 

Chính quyền 

Đầu tư 

Thu nhập 

Hàng hóa& DV 

4 

Tái chế, tái 

sử dụng, tái 

sản xuất, 

thay thế 

Lao động 

Vốn 

Phần dư Tài nguyên 

5 3 
Năng suất đa 

yếu tố 

Công cụ 

chính sách, 

đổi mới, tài 

chính, giáo 

dục, việc làm 

Tiện nghi, sức khỏe 

& an toàn 
Chất thải ô nhiễm Năng lượng & nguyên liệu thô, 

nước, đất, sinh khối Cơ hội 

Chức năng Chức năng hấp thụ 
Chức năng 

tài nguyên 
dịch vụ 

Cơ sở tài sản thiên nhiên (vốn, chất lượng môi trường) 

2 

Hình 2: Các định hướng tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng trong chu trình kinh tế- tự nhiên theo mô 

hình của OECD 

Ghi chú: ô vuông màu xanh đậm có đánh số thể hiện tác động vào các chu trình kinh tế- tự nhiên 

Nguồn: điều chỉnh theo mô hình của OECD 2011. 

1.4. Công cụ đánh giá 

Một số cung cụ đáng tin cậy đã được áp dụng để đánh giá hiệu quả và tác động kinh tế/sinh thái tiềm 

năng của các can thiệp TTX so với điều kiện tham chiếu. LUMENS (Quy hoạch sử dụng đất cho các 

DVHST) được sử dụng trong phân tích không gian, mô hình hóa các quá trình sinh thái và kinh tế, và 

xây dựng các lựa chọn dự báo trước-sau để đánh giá tác động các hoạt động sử dụng đất đối với nền 

kinh tế của tỉnh cũng như các DVHST. LUMENS cung cấp đầu vào cho mô hình GenRiver sử dụng 

để dự báo dòng chảy mặt dựa trên các điều kiện tự nhiên và khí hậu. Việc sản xuất, khai thác và tiêu 

thụ năng lượng trong nền kinh tế được đánh giá bằng công cụ LEAP (Hệ thống quy hoạch các giải 

pháp năng lượng thay thế dài hạn). Xác định và phân tích các lựa chọn giảm phát thải từ các nguồn 

năng lương khác nhau được thực hiện bằng phân tích Đường cong chi phí biên giảm phát thải 

(MACC) và MCP (Đo đạc-Liên hệ-Dự báo). 

Tác động của những can thiệp trong tất cả các lĩnh vực đến nền kinh tế được ước tính bằng bảng cân 

đối liên ngành (I/O) hay còn gọi là bảng Leontief2. Phân tích kinh tế thông qua bảng cân đối liên 

ngành có ảnh hưởng lớn đến việc tính toán GRPD của tỉnh. Bảng cân đối liên ngành là mô hình phản 

ánh bức tranh về toàn bộ hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Nó phản ánh mối quan hệ liên 

ngành/liên vùng trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm cho tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài 

sản, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của toàn bộ nền kinh tế. Hơn nữa, bảng I/O còn cho biết để sản 

xuất ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng của một ngành/ vùng thì cần bao nhiêu sản phẩm của 

ngành/vùng khác và ngược lại, ngành/vùng đó cung cấp bao nhiêu sản phẩm để sản xuất ra một đơn 

vị sản phẩm của ngành/vùng khác. Từ đó cho phép phân tích các mối quan hệ, đánh giá hiệu quả sản 

xuất, tính toán các chỉ tiêu tổng hợp khác phục vụ công tác quản lý kinh tế vĩ mô, phân tích và dự báo 

kinh tế. Đối với tỉnh Lâm Đồng bảng cân đối liên ngành gồm 48 nhóm sản phẩm/dịch vụ chia làm ba 

 

2 Xem thêm diễn giảm về bảng Leontief tại http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Schaffer/chap04.html 

 

http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Schaffer/chap04.html
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lĩnh vực chính là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ (xem Bảng 2). 
 

Bảng 2: Các nhóm sản phẩm/dịch vụ trong bảng cân đối liên ngành của tỉnh Lâm Đồng 

ST

T 

Sản phẩm/dịch vụ Ngành  ST

T 

Sản phẩm/dịch vụ Ngàn

h 

1 Thóc khô NN  25 Sản phẩm từ cao su và plastic CN 

2 Rau, đậu các loại NN  26 Sản phẩm khoáng phi kim loại còn 

lại 

CN 

3 Sản phẩm hoa, cây cảnh NN  27 Sản phẩm từ kim loại CN 

4 Sản phẩm cây hàng năm khác còn 

lại 

NN  28 Giường, tủ, bàn ghế CN 

5 Sản phẩm cây ăn quả NN  29 Sản phẩm công nghiệp còn lại CN 

6 Hạt điều NN  30 Điện CN 

7 Hạt hồ tiêu NN  31 Khí đốt, nước nóng, hơi nước CN 

8 Mủ cao su NN  32 Nước tự nhiên khai thác CN 

9 Cà phê nhân NN  33 Dịch vụ thoát nước và xử lý nước 

thải; dịch vụ thu gom, xử lý và 

tiêu hủy rác thải, tái chế; dịch vụ 

xử lý ô nhiễm và 
quản lý chất thải khác 

DV 

10 Chè búp tươi, chè lá tươi NN  34 Dịch vụ xây dựng DV 

11 Sản phẩm chăn nuôi lợn NN  35 Dịch vụ bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy 

và xe có động cơ khác 

DV 

12 Sản phẩm nông nghiệp còn lại NN  36 Dịch vụ thương mại DV 

13 Sản phẩm lâm nghiệp NN  37 Dịch vụ vận tải đường sắt, đường 

bộ, 

đường ống 

DV 

14 Thủy sản các loại NN  38 Dịch vụ vận tải đường thủy DV 

15 Khai khoáng CN  39 Dịch vụ vận tải hàng không DV 

16 Rau, quả chế biến CN  40 Dịch vụ lưu trú DV 

17 Cà phê CN  41 Dịch vụ ăn uống DV 

18 Chè (trà) CN  42 Dịch vụ viễn thông DV 

19 Rượu, bia các loại CN  43 Dịch vụ tài chính DV 

20 Sản phẩm dệt CN  44 Dịch vụ của Đảng cộng sản, tổ chức 

chính 

trị - xã hội, an ninh quốc phòng, 

đảm bảo xã hội bắt buộc 

DV 

21 Trang phục các loại CN  45 Dịch vụ giáo dục DV 

22 Sản phẩm chế biến từ gỗ, tre, 

nứa... (trừ giường, tủ, bàn ghế) 
CN  46 Dịch vụ y tế DV 

23 Hóa chất và các sản phẩm từ 
hóa 

chất 

CN  47 Nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải 
trí 

DV 

24 Thuốc các loại; hóa dược và 
dược 

  liệu  

CN  48 Dịch vụ còn lại DV 

 
Hai kịch bản chính được xây dựng và sử dụng trong quá trình đánh giá là kịch bản tham chiếu và kịch 

bản TTX. Trong phần lớn các trường hợp, hai kịch bản này được so sánh với nhau và so sánh với các 

dự báo theo xu hướng lịch sử (giai đoạn 2010-2015). 
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1.5. Kết quả đánh giá 

1.5.1. Về phát triển kinh tế  

Kết quả đánh giá mức tăng thu nhập tiềm năng từ các can thiệp TTX trong lĩnh vực nông nghiệp (bao 

gồm cả lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản), dịch vụ (đại diện bởi du lịch), và công nghiệp (đại diện bởi 

công nghiệp chế biến nông sản) có thể đạt 6.562 tỉ VNĐ cho giai đoạn 2021-2025 và 7.992 tỉ VNĐ cho 

giai đoạn 2026-2030. Các con số này cao hơn 20-44% so với kịch bản tham chiếu (theo xu hướng 

2016-2020 và các quy hoạch hiện có ở tỉnh). Sự chênh lệch còn có thể cao hơn nếu đặt ra các mục tiêu 

tham vọng hơn cho TTX như mở rộng hơn nữa các hệ thống xen canh và nông nghiệp thông minh với 

biến đổi khí hậu thay thế cho các hệ thống độc canh hiện có. So với dự báo GRDP năm 2030 theo xu 

hướng lịch sử (tăng trưởng GRDP hàng năm là 8.3% trong toàn bộ thời kỳ 2021-2030), thu nhập tiềm 

năng từ các hoạt động can thiệp TTX có thể đóng góp tới 52% tổng GRDP toàn tỉnh. Nếu giả định 

mức độ tăng GRDP thấp hơn (6%/năm cho giai đoạn 2021-2030), các can thiệp TTX có thể đóng góp 

tới 72% tổng GRDP toàn tỉnh; trong khi với mức giả định tăng trưởng GRDP cao (10%/năm cho giai 

đoạn 2021-2030), đóng góp từ các hoạt động can thiệp TTX khoảng 42%. 

Liên kết ngược dùng để đo mức độ quan trọng của một ngành với tư cách là bên sử dụng các sản 

phẩm vật chất và dịch vụ làm đầu vào từ toàn bộ nền kinh tế. Liên kết ngược được xác định bằng tỷ lệ 

của tổng các phần tử theo cột của ma trận Leontief so mức trung bình của toàn bộ hệ thống sản xuất. 

Tỷ lệ này gọi là hệ số lan tỏa (Index of the power of dispersion). Liên kết xuôi hàm ý mức độ quan 

trọng của một ngành như là nguồn cung cấp sản phẩm vật chất và dịch vụ cho toàn bộ nền kinh tế. 

Mối liên kết này được xem như độ nhậy của nền kinh tế và được đo lường bằng tổng các phần tử theo 

hàng của ma trận nghịch đảo Leontief so với mức trung bình của toàn bộ hệ thống sản xuất. Hình 3 chỉ 

ra tất cả các ngành hàng, trong đó đối với FPD, hai nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp là sản 

phẩm kim loại (tất cả các loại) và các sản phẩm chế tạo khác có giá trị cao nhất, chứng tỏ đây là hai 

nhóm sản phẩm dùng nhiều làm đầu vào trong các ngành kinh tế khác. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nhóm lâm sản và các sản phẩm nông nghiệp khác có giá trị FPD cao hơn so với các nhóm sản phẩm 

khác thuộc ngành này. Có thể thấy rằng do không có một thống kê tài khoản riêng cho nhóm các 

DVHST (chủ yếu từ lĩnh vực lâm nghiệp), sức lan tỏa xuôi (thể hiện tác động của nhóm ngành này 

như đầu vào của toàn bộ nền kinh tế) của ngành lâm nghiệp đối với nền kinh tế rất thấp, đặc biệt là so 

với lĩnh vực công nghiệp. Điều này cần được điều chỉnh trong tương lai bằng cách ứng dụng hạch 

toán xanh, GDP xanh để nhận thức đúng vai trò của lâm nghiệp nói riêng và các DVHST nói chung 

trong nền kinh tế của tỉnh. 
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Hình 3: Chỉ số liên kết ngược (BDP) và liên kết xuôi (FDP) của các ngành hàng 
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1.5.2. Về sử dụng đất  

Các hệ thống cà phê - cây ăn quả và chè - cây ăn quả sẽ được chuyển đổi từ cà phê và chè độc canh 

hiện có năm 2020 và được phân loại thành các loại sử dụng đất khác, không bao gồm trong Cây lâu 

năm để thể hiện sự mở rộng diện tích. Điều này dẫn đến sự giảm diện tích cây lâu năm nói chung. Do 

đó, diện tích độc canh cà phê và chè đều giảm, cùng với sự xuất hiện của các diện tích trồng xen cà 

phê và chè với cây ăn quả. Mô hình cà phê- cây ăn quả và cà phê 

– mắc ca được nhóm vào loại “Cà phê trồng xen” trong khi mô hình chè-cây ăn quả và chè- mắc ca 

được nhóm vào “Chè trồng xen”. Ngoài những thay đổi này, có sự gia tăng khoảng 

7.000 ha diện tích rừng lá rộng nghèo và phục hồi so với năm 2020 do tái sinh tự nhiên từ đất trống 

cây gỗ rải rác. Đến năm 2030, tổng diện tích đất nông nghiệp xâm lấn trái phép vào đất rừng sẽ được 

chuyển đổi thành các hệ thống phức hợp với hệ thống phân loại riêng, ở đây gọi là các hệ thống phức 

hợp lâm nghiệp. 

1.5.3. Các dịch vụ hệ sinh thái chính  

Đối với các DVHST, kịch bản TTX tỉnh Lâm Đồng sẽ có mức độ đa dạng các sản phẩm nông nghiệp 

cao hơn nhờ thúc đẩy các hệ thống canh tác bền vững. Theo kịch bản TTX, diện tích xen canh cà phê 

sẽ đạt 37.000 ha vào năm 2030 (so với 8.700 ha theo kich bản tham chiếu), và hệ thống xen canh này 

sẽ cho nhiều sản phẩm như hạt mắc-ca, hoa quả (sầu riêng, bơ), các sản phẩm gia vị (tiêu). Phát thải từ 

thay đổi sử dụng đất theo kịch bản TTX giảm còn 0.75 triệu tấn CO2tđ cho giai đoạn 2021-2025 và trở 

thành phát thải âm (hấp thụ) 0.89 triệu tấn CO2tđ cho giai đoạn 2026-2030. Khả năng hấp thụ KNK 

được tăng cường nhờ các hoạt động giúp tích lũy các-bon trên các hình thức sử dụng đất như hỗ trợ tái 

sinh rừng tự nhiên, chuyển đổi các hệ thống độc canh cà phê và chè thành các hệ thống xen canh với 

cây lấy gỗ và cây ăn quả. Trong 
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khi đó theo kịch bản tham chiếu tổng phát thải thuần trong giai đoạn 2021-2025 là 1.95 triệu tấn 

CO2tđ và cho giai đoạn 2026-2030 là 1.4 triệu tấn CO2tđ. Đối với dịch vụ hỗ trợ, các can thiệp TTX 

giúp cảnh quan tỉnh Lâm Đồng có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học cao hơn thể hiện qua các chỉ số 

Tổng tương phản cạnh viền (TECI) và Mức độ tích hợp của vùng tập trung (DIFA). Một cách vắn tắt, 

căn cứ vào kết quả đánh giá và so sánh giữa các kịch bản, thực hiện các can thiệp TTX có thể giúp tỉnh 

Lâm Đồng có nền kinh tế xanh và bền vững hơn trên nền môi trường tự nhiên bền vững và các dịch 

vụ hệ sinh thái được duy trì. 

Dựa trên kết quả đánh giá với LUMENS và LEAP, Bảng 3 cung cấp các chỉ số về hiệu quả của các can 

thiệp TTX so với kịch bản tham chiếu. Mặc dù chưa thể định lượng được đóng góp trực tiếp của các 

DVHST vào nền kinh tế do hạn chế về số liệu, có thể thấy rằng việc đầu tư cho tăng trưởng xanh và 

bảo tồn các DVHST có thể giúp tăng GRDP của tỉnh hơn 4% so với kịch bản phát triển thông thường, 

đảm bảo nền kinh tế phát triển trong phạm vi cảnh quan bền vững với việc duy trì các dịch vụ hệ sinh 

thái và hệ sinh thái. Các biện pháp can thiệp TTX giúp giảm phát thải CO2 từ các ngành khác nhau 

bao gồm năng lượng, tỉ lệ cây che phủ ngoài rừng cao hơn, góp phần tích luỹ các-bon nhiều hơn, giảm 

dòng chảy tràn bề mặt (và do đó giảm mức độ xói mòn cũng như lũ lụt trên các lưu vực), đa dạng hóa 

sản phẩm nông nghiệp cao hơn và đảm bảo chất lượng thông qua chứng nhận nhằm đảm bảo khả năng 

chống chịu kinh tế và môi trường cao hơn, tăng khả năng bảo tồn đa dạng sinh học của cảnh quan. 

Quan trọng hơn, các DVHST này đều được lượng hóa và do vậy, có thể được thể hiện bằng đơn vị 

tiền tệ để đưa vào hạch toán trong hệ thống tài khoản DVHST. 
 

Bảng 3: Chỉ số so sánh kết quả thực hiện kịch bản tham chiếu và tăng trưởng xanh 

 Chỉ số đánh giá Đơn vị TTX Tham 

chiếu 

Tăng/giả

m 

1 Phát thải bình quân/đầu người tCO2tđ/người 3,98 4,92 -19,2% 

2 Tổng phát thải KNK từ các nguồn được 

thống kê 

Triệu 

tCO2tđ/năm 

6,13 7,59 -19,2% 

3 Tổng nhu cầu năng lượng KTOE 1.169 1.266 -7,7% 

4 GDRP Tỉ VND 85.019 81.167 +4,36% 

5 Thu nhập từ các loại hàng hóa nông 

nghiệp chính 

Tỉ VND 17.042 13.288 +28,2% 

6 Tổng nhu cầu lao động Lao động 1.530.339 1.385.648 +3,4% 

7 Diện tích đất canh tác nông nghiệp bền 

vững 

ha 37.680* 10.400 +362% 

8 Diện tích canh tác nông nghiệp trong 

nhà kính 

ha 7.031 9.663 -27,23% 

9 Độ che phủ rừng % 56 54 +1,9% 

10 Tỉ lệ đất nông nghiệp có cây thân gỗ 

lâu năm 

% 3,85** 1,07 +360% 

11 Diện tích rừng quy hoạch cho mục 

đích bảo tồn và nghiên cứu*** 

Ha 84.119 84.119 0% 

12 Diện tích rừng được quản lý theo 

Phương án QLRBV 

Ha 169.977 67.131 +153% 
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 Chỉ số đánh giá Đơn vị TTX Tham 

chiếu 

Tăng/giả

m 

13 Hỗ trợ ĐDSH của rừng LRTX Chỉ số 17,58 15,29 +15,0% 

14 Hỗ trợ ĐDSH của rừng lá kim Chỉ số 1,55 1,50 +3,1% 

15 Hỗ trợ ĐDSH của rừng khộp Chỉ số 11,84 11,29 +4,9% 

16 Lượng nước sử dụng cho tưới tiêu nông 

nghiệp 

Triệu m3/năm 
917 983 -7% 

17 Tổng dòng chảy tràn trên mặt đất tính 

chung tất cả các lưu vực 

mm/năm 
1.307 1.584 -17.5% 

18 Tổng dòng chảy nền tính chung tất cả 

các lưu vực 

mm/năm 
176,87 143,77 +23% 

19 Chi trả DVMTR và các sáng kiến chi 

trả DVHST 

Tỷ VND/năm 
600 300 +100% 

20 Số cơ quan có kế hoạch mua sắm công 

xanh 

% 100 0 (+ 100%) 

21 Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới # 100 80 +20% 

* Nếu bao gồm cả diện tích đất rừng bị xâm lấn thì là 81.700 ha 

** Nếu bao gồm các hệ thống xen canh với cây lâu năm thì tỉ lệ là 8,37% 

*** Chưa bao gồm các khu bảo tồn mới và hành lang đa dạng sinh học theo Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học đến năm 

2020 của tỉnh Lâm Đồng. 

 

3. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG  

XANH CỦA LÂM ĐỒNG 

Trong khi nội dung của Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia 2011-2020 và kế hoạch hành động tăng 

trưởng xanh của các tỉnh khác chủ yếu tập trung vào ba khía cạnh là giảm thiểu phát thải, sản xuất và 

lối sống xanh, và chi tiêu đô thị bền vững; nội dung đề xuất KHHĐTTX Lâm Đồng có một số yếu tố 

sáng tạo, đặc biệt là hai nội dung bổ sung về (i) cách tiếp cận và đánh giá tích hợp, và (ii) định hướng 

tăng trưởng xanh. 

Phần tiếp cận và đánh giá tích hợp nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển kinh tế mạnh mẽ trong môi 

trường bền vững với việc duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, và cần đánh giá định lượng bằng các công cụ 

đáng tin cậy để đo các tác động của can thiệp tăng trưởng xanh đến ba loại hệ sinh thái khác nhau dịch 

vụ (cụ thể là cung cấp, điều tiết và dịch vụ hỗ trợ), so với kịch bản cơ sở. Ba công cụ chính đã được sử 

dụng là LUMENS, LEAP và Generic River (GenRiver). LUMENS là một công cụ được sử dụng để 

đánh giá tác động của các chiến lược trên đất liền liên quan đến lĩnh vực sử dụng đất nông nghiệp 

(AFOLU); LEAP được sử dụng để đánh giá tác động của ngành năng lượng; và GenRiver được sử 

dụng để đánh giá thủy văn. Hơn nữa, việc đánh giá tất cả các can thiệp có khả năng đóng góp vào 

GRDP của tỉnh được thực hiện với bảng Leontief có thể liên kết đóng góp ở cấp ngành với cấp tỉnh. 

KHHĐTTX của Lâm Đồng đưa ra chín định hướng tăng trưởng xanh cùng lý do, hoạt động chi tiết, 

cơ quan chịu trách nhiệm và cơ quan hỗ trợ. Các định hướng này giúp làm rõ các dịch vụ hệ sinh thái 

có thể được lồng ghép như thế nào trong KHHĐTTX của tỉnh, và quan trọng hơn làm thế nào tất cả 

các định hướng và các mối quan tâm về mục đích kinh tế và sinh thái có thể được tích hợp để đạt được 

tăng trưởng và một nền kinh tế xanh. 
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IV. DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

LÂM NGHIỆP 2021-2030 

1. CÁC XU HƯỚNG VÀ CƠ HỘI CÓ LIÊN QUAN TRONG NƯỚC VÀ TRÊN  

THẾ GIỚI 

Biến đổi khí hậu: Trong những thập niên gần đây, Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng được nhìn 

nhận có mối đe dọa tới cuộc sống trên toàn cầu. Một số tác động của BĐKH bao gồm hạn hán và suy 

giảm nguồn cung cấp nước, giảm khả năng hấp thụ các-bon, xói mòn đất, suy giảm độ phì của đất, sa 

mạc hóa, gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan và các thiên tai, giảm năng lực sản xuất lương thực. 

Hệ sinh thái rừng có mối quan hệ chặt chẽ với BĐKH. Mất rừng và suy thoái rừng góp phần gia tăng 

phát thải khí CO2 vào bầu khí quyển. Bên cạnh đó, mất rừng và suy thoái rừng còn làm giảm chức 

năng cung cấp DVHST của rừng. Việc bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái rừng sẽ giúp cho rừng duy trì 

việc cung cấp các DVHST. 

Thiên tai: Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai. Cùng với BĐKH, 

trong những thập niên gần đây, thiên tai ngày càng trở nên trầm trọng. Trong hơn 30 năm qua, bình 

quân mỗi năm thiên tai ở Việt Nam làm chết và mất tích khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn 

người, thiệt hại về kinh tế vào khoảng 1,5 % GDP (IMHEN & UNDP 2015). Thiên tai còn xóa sổ nhiều 

thành quả, làm chậm sự phát triển ở nhiều khu vực, tác động đến mọi hoạt động dân sinh, kinh tế, an 

ninh quốc phòng của đất nước3. 

Phục hồi hệ sinh thái: Ngày 1 /3 / 2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố 2021-2030 là Thập kỷ 

về Phục hồi Hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích mở rộng quy mô phục hồi các hệ sinh 

thái bị suy thoái và bị phá hủy như một biện pháp chống biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh lương 

thực, cung cấp nước và đa dạng sinh học. Theo UN, các hệ sinh thái quan trọng cung cấp nhiều dịch 

vụ thiết yếu đang suy giảm nhanh chóng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của 3,2 tỷ người và làm 

mất khoảng 10% tổng sản phẩm toàn cầu hàng năm. Phục hồi hệ sinh thái là một quá trình đảo ngược 

sự xuống cấp của các hệ sinh thái để khôi phục lại chức năng sinh thái của chúng. Điều này có thể 

được thực hiện bằng cách cho phép tái sinh tự nhiên các hệ sinh thái bị khai thác quá mức, hoặc bằng 

cách trồng cây rừng và các loại cây khác. Phục hồi hệ sinh thái là nền tảng để đạt được các Mục tiêu 

Phát triển Bền vững, chủ yếu là các vấn đề về biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, an ninh lương 

thực, bảo tồn nguồn nước và đa dạng sinh học4. 

Sa mạc hóa: Sa mạc hóa là quá trình suy thoái đất khô hạn bị tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm các 

hoạt động của con người và khí hậu. Phạm vi và cường độ sa mạc hóa đã tăng lên trong nhiều thập kỷ 

qua, tới nay đã chiếm khoảng 46,2% tổng diện tích đất toàn cầu. Trong tương lai, nguy cơ sa mạc hóa 

được dự báo sẽ gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu (Mirzabaev và cộng sự 2019). Ở Việt Nam, 

theo thống kê của TCLN, cả nước có khoảng hơn chín triệu ha đất bị sa mạc hóa (khoảng 28% diện 

tích đất sản xuất). Trong những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu nhiều diện tích đất bị thoái 

hóa và sa mạc hóa. Đất sa mạc hóa ở Việt Nam không tập trung thành hoang mạc rộng mà phân bố 

trên khắp các vùng, miền, tập trung chủ yếu ở vùng đất trống, cát ven biển và đất rừng nghèo bị suy 

thoái kéo dài từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đến TP Đà Nẵng, Bình Thuận 

(IMHEN & UNDP 2015). 

Mục tiêu Phát triển bền vững: Tháng 9 / 2015, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua 

 
3 Nguồn: https://www.sggp.org.vn/thien-tai-gay-thiet-hai-ve-kinh-te-tren-7000-ty-dong-trong-nam-2019- 662487.html 

4 Nguồn: http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode/ 

https://www.sggp.org.vn/thien-tai-gay-thiet-hai-ve-kinh-te-tren-7000-ty-dong-trong-nam-2019-662487.html
https://www.sggp.org.vn/thien-tai-gay-thiet-hai-ve-kinh-te-tren-7000-ty-dong-trong-nam-2019-662487.html
http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode/
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Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với mục đích cung cấp một kế hoạch chung cho 

hòa bình và thịnh vượng cho mọi người và hành tinh, hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của 

Chương trình Nghị sự này là 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Trong số những mục tiêu này, 

SDG 13 kêu gọi cần ‘có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của 

BĐKH’, và SDG 15 kêu gọi các quốc gia ‘bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ 

sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa 

dạng sinh học”. Đây là hai SDG liên quan trực tiếp tới hệ sinh thái rừng. Các mục tiêu cụ thể liên 

quan gồm: 

▪ SDG 13.1. Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với các hiểm họa liên quan đến khí hậu và 

thiên tai ở tất cả các quốc gia; 

▪ SDG 15.1. Đến năm 2020, đảm bảo việc bảo tồn, tái tạo và sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên 

cạn và nước ngọt trên đất liền và các lợi ích của chúng, đặc biệt là rừng, các vùng đất ngập nước, 

núi và các vùng đất khô, phù hợp với các nghĩa vụ theo các thỏa thuận quốc tế. 

▪ SDG 15.2. Đến năm 2020, thúc đẩy thực hiện quản lý bền vững tất cả các loại rừng, ngăn chặn 

nạn phá rừng, phục hồi rừng bị suy thoái và tăng cường trồng rừng và tái trồng rừng trên toàn cầu. 

▪ SDG 15.3. Đến năm 2030, chống sa mạc hóa, phục hồi các vùng đất và đất bị thoái hóa, kể cả đất 

bị ảnh hưởng bới sa mạc hóa, hạn hán và lũ lụt, và phấn đấu để đạt được một thế giới không thoái 

hóa đất. 

▪ SDG 15.4. Đến năm 2030, đảm bảo được sự bảo tồn của các hệ sinh thái núi, bao gồm cả sự đa 

dạng sinh học của chúng, để nâng cao khả năng của các hệ sinh thái này trong việc đem lại lợi ích 

cần thiết cho phát triển bền vững. 

Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+): REDD+ là một sáng kiến về giảm nhẹ biến 

đổi khí hậu mới xuất hiện trong hơn một thập kỷ qua; nhằm mục đích giảm phát thải từ mất rừng, suy 

thoái rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon rừng thông qua chi trả cho các nước đang phát triển để ngăn 

chặn nạn phá rừng, suy thoái rừng và bảo tồn và phát triển diện tích rừng hiện tại. Việc thực hiện 

REDD+ nhấn mạnh vào chức năng điều tiết khí hậu/ hấp thụ các- bon của rừng nhưng qua việc thực 

hiện REDD+, các DVHST rừng khác cũng có thể được khôi phục. Việt Nam tham gia vào tiến trình 

REDD+ khá sớm, với việc chuẩn bị sãn sàng cho REDD+ từ năm 2008. Chương trình hành động 

REDD+ quốc gia của Việt Nam cho giai đoạn 2011- 2020 được phê duyệt ngày 27/06/2012 (Quyết 

định 799/QĐ-TTg) và Chương trình hành động REDD+ quốc gia tới năm 2030 được phê duyệt ngày 

05/4/2017 (Quyết định 419/QĐ- TTg). 

Tăng trưởng xanh: Ở Việt Nam tăng trưởng xanh được cụ thể hóa thông qua “Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định 1393/QĐ-TTg 

ngày 25/09/2012 của Thủ tướng chính phủ. Chiến lược khẳng định tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng 

dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, 

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ 

tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm 

phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Mục tiêu của TTX là tiến tới nền kinh tế các-bon 

thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát 

thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, với nhiệm vụ 

trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng 
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trưởng xanh và phát triển bền vững. 

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành 

động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020, trong đó, đề ra 4 chủ đề chính gồm: Xây dựng 

thể chế và kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương; Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc 

đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Thực hiện xanh hóa sản xuất; Thực hiện xanh hóa lối 

sống và tiêu dùng bền vững. 

Sử dụng đất tích hợp, cảnh quan đa chức năng và quy hoạch tổng thể: Vấn đề sử dụng đất Việt Nam, 

đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm nghiệp cho đến nay tập trung vào nguyên tắc chiến lược “chia tách” 

(land sparing), trong đó phần đất canh tác được thâm canh cho năng suất và sản lượng lương thực và 

sản phẩm nông lâm nghiệp cao (đất canh tác nông nghiệp, đất rừng (trồng) sản xuất), còn phần đất dành 

cho bảo tồn đa dạng sinh học và các DVHST được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi bất cứ hoạt động phát triển 

nào, đặc biệt là nông nghiệp (đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ). Mặc dù ưu điểm của phần đất 

thâm canh nông nghiệp là đem lại năng suất rất cao nhưng đổi lại chúng thường được canh tác theo 

hướng độc canh, mức độ đa dạng sinh học thấp, cung cấp rất ít DVHST (thậm chí trong phần lớn các 

trường hợp thì thường có hại cho các DVHST). Hơn nữa nguyên tắc chia tách cũng không được đảm 

bảo trên thực tế, đặc biệt là ở khu vực miền núi nơi người dân có phong tục du canh, phát rừng làm 

rẫy (như miền núi phía Bắc hoặc miền Trung), hoặc ở những nơi cây trồng hàng hóa có lợi nhuận rất 

cao và thường xâm lấn vào những khu vực rừng phòng hộ và đặc dụng (khu vực Tây Nguyên). Một xu 

hướng chung không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, đó là cuộc cách mạng xanh trong nông 

nghiệp, đó là xu hướng đất thâm canh sẽ tiếp tục mở rộng vào khu vực bảo tồn cho các DVHST do yếu 

tố lợi nhuận (Pearce, 2018), và các loài động thực vật được bảo tồn sẽ liên tục bị mất đi nếu như cảnh 

quan xung quanh (khu vực bảo tồn) không được quản lý theo hướng tạo ra các hành lang kết nối giữa 

các khu vực bảo tồn. 

Trong khi đó việc giảm nhẹ một phần nguyên tắc “chia tách” và kết hợp một phần phương án “chia 

sẻ” (land sharing) tại những khu vực có điều kiện kinh tế-sinh thái-xã hội thích hợp cần được bàn đến 

trong bối cảnh phát triển bền vững/tăng trưởng xanh. Nguyên tắc sử dụng đất “chia sẻ” áp dụng các 

biện pháp canh tác bền vững khiến đất nông nghiệp có năng suất thấp hơn (tính theo sản lượng ngũ 

cốc) nhưng đa dạng sinh học cao hơn và cung cấp nhiều DVHST hơn. Các biện pháp canh tác đáng 

chú ý là kết hợp thảm phủ thực vật tự nhiên, sử dụng các biện pháp thụ phấn và kiểm soát sinh học tự 

nhiên, kết hợp nhiều loài cây trồng trên cùng một đơn vị đất đai (nông lâm kết hợp và xen canh). Với 

cách quản lý theo quy hoạch ngành theo truyền thống thì việc tích hợp nguyên tắc chia sẻ trong sử 

dụng đất sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật Quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019) tạo cơ hội để áp dụng nguyên tắc quản trị đất đai tích hợp trên thực tế. Nghị quyết 

110/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ đã Ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, với việc tích hợp 257 quy hoạch khác nhau, trong 

đó có Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch bảo tồn ĐDSH, Quy hoạch phân vùng nông nghiệp, Quy 

hoạch thị trường, v.v giúp tạo căn cứ cho công tác thảo luận đa ngành, đảm bảo sử dụng đất đa mục 

tiêu, trong đó có mục tiêu cung cấp các DVHST. Như vậy, việc bảo tồn ĐDSH và cung cấp các 

DVHST không chỉ được thảo luận ở cấp độ sử dụng đất mà còn trên cấp độ cảnh quan, đảm bảo sự 

cân bằng giữa các nhu cầu của các bên và tính kết nối giữa các thành phần của cảnh quan, tiến tới 

cảnh quan đa chức năng. Quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, đặc biệt là xây dựng Quy 

hoạch tỉnh, là một cơ hội lớn để đưa vấn để tích hợp các DVHST vào lĩnh vực sử dụng đất một cách 

khoa học và tổng hợp, mở rộng vai trò của các hình thức sử dụng đất bền vững nói chung và rừng nói 

riêng trong các thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội. 

2. CÁC LỰA CHỌN 
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Phần này sẽ thảo luận các lựa chọn cho mở rộng DVHST trong Chiến lược PTLN 2021-2030, 

tầm nhìn tới 2045, trong đó tính đến các các thảo luận liên quan đến DVHST (xem Chương 2), 

việc đóng góp của tổng thể các DVHST cho nền kinh tế (Chương 3) và các xu hướng trong 

thời gian gần đây ở Việt Nam và trên thế giới (Mục 4.1). 

Ba lựa chọn chính được đưa ra liên quan đến nội dung chi trả DVHST trong Chiến lược PTLN 

2021-2030, tầm nhìn 2045, bao gồm: 

Lựa chọn 1: Không bổ sung các DVHST mới trong Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn 

tới 2045 mà tập trung khắc phục các hạn chế liên quan đến chính sách Chi trả 

DVMTR hiện nay. 

Lựa chọn 2: Nghiên cứu hai (nhóm) dịch vụ hệ sinh thái mới và thí điểm thực hiện chi trả hai 

nhóm dịch vụ hệ sinh thái mới này. Đồng thời khắc phục các hạn chế liên quan 

đến chính sách Chi trả DVMTR hiện nay. 

Lựa chọn 3: Nghiên cứu áp dụng việc chi trả DVHST theo gói các dịch vụ hệ sinh thái mà rừng 

cung cấp thay bằng việc chi trả theo từng dịch vụ như hiện nay. 

Phần còn lại trong chương này sẽ đi chi tiết từng lựa chọn để thảo luận lý do, ước tính các tác 

động tiềm năng. Xem tóm tắt các lựa chọn, lý do và tác động/ lợi ích tiềm năng tại Bảng 4. 

1.1. Lựa chọn 1 

1.1.1. Tóm tắt lựa chọn 1 

Trong lựa chọn này, Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045, sẽ không bổ sung thêm 

dịch vụ hệ sinh thái mới mà tập trung khắc phục các hạn chế liên quan tới chính sách Chi trả 

DVMTR hiện tại, dựa trên đánh giá của TCLN và các tổ chức, cơ quan khác, qua đó nâng cao 

hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR. Một số vấn đề chính cần khắc phục bao gồm (xem 

thảo luận ở Phần 2.2 và xem thêm trong (Huynh & Nguyen 2020; Pan Nature 2015; Phạm 

Hồng Lượng 2018; Phạm Thu Thủy và cộng sự 2013, 2018; Viện Sinh thái Rừng và Môi trường 

2018): 

▪ Chi trả kép và hưởng lợi miễn phí 

▪ Thu phí du lịch sinh thái theo mức sử dụng hay theo lượt sử dụng 

▪ Tính tự nguyện trong thị trường dịch vụ môi trường rừng 

▪ Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình phát triển của thị trường dịch vụ 

hệ sinh thái 

▪ Chi trả trực tiếp 

▪ Chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon rừng 

▪ Minh bạch trong phân bổ nguồn tiền thu, hoạt động giám sát, đánh giá, báo cáo và công 

bố thông tin 

▪ Dịch vụ hệ sinh thái thay cho dịch vụ môi trường rừng 

▪ Các vấn đề có tính xã hội như bình đẳng giới, sự tham gia của các nhóm đối tượng yếu 

thế, tác động tới văn hóa bản địa, v.v. 

 

1.1.2. Biện minh cho lựa chọn 1  
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Trong những năm qua, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã khá thành công trong việc thí điểm và đưa vào 

thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền thu năm và diện tích rừng được 

bảo vệ tăng lên qua mỗi năm. Năm 2018, tổng tiền thu DVMTR đạt khoảng 2.923 tỷ đồng và diện tích 

rừng được bảo vệ đạt 5,986 triệu ha (VNFF 2019). Tuy nhiên, một số vấn đề đang tồn tại và việc tập 

trung giải quyết các vấn đề này sẽ giúp nâng cao tính bền vững và hiệu quả của chính sách về chi trả 

DVMTR của Việt Nam. 

Trước hết là vấn đề chi trả kép và hưởng lợi miễn phí. Như đề cập tại Phần 2.2, dịch vụ hệ sinh thái là 

một loại hàng hóa đặc biệt và trong nhiều trường hợp có tính công cộng. Vấn đề lớn nhất của các loại 

hàng hóa có tính chất cộng cộng nằm ở chỗ rất khó loại trừ đối tượng hưởng lợi (mà không trả phí), 

mặc dù độ khó có thể thay đổi theo từng loại dịch vụ và trong từng bối cảnh pháp lý và xã hội cụ thể. 

Trong trường hợp chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam hiện nay, đã có một số nghiên cứu chỉ ra 

vấn đề hưởng lợi miễn phí. Cụ thể là hầu hết các hồ thủy điện ở Việt Nam là hồ thủy điện đa mục đích 

với chức năng không phải chỉ cho phát điện mà còn cấp nước cho hạ lưu nhưng trong nhiều trường 

hợp chỉ có các nhà máy thủy điện (cụ thể là người dùng điện) phải chi trả trong khi việc sử dụng nước 

cho các mục đích khác thì miễn phí (Đỗ và cộng sự 2018). Trong nhiều trường hợp ở Sơn La và Lâm 

Đồng, (người dùng nước của) nhiều công ty cấp nước sạch và nhà máy thủy điện đều phải trả phí cho 

cùng dịch vụ phòng hộ đầu nguồn (Phạm và cộng sự 2013). 

Về vấn đề thu phí du lịch sinh thái, các cảnh quan hay dịch vụ hệ sinh thái phục vụ cho du lịch sinh 

thái là hàng hóa công cộng và việc hưởng dụng không tiêu hao hoặc rất ít tiêu hao nguồn cung cấp 

dịch vụ đó. Vì vậy, nguyên tắc chung của chi trả cho các dịch vụ như vậy là thu theo lượt sử dụng chứ 

không phải theo mức độ sử dụng. Ví dụ thường thấy nhất là chi trả vé tham quan Vườn quốc gia hoặc 

khu bảo tồn: giá vé là cố định cho mỗi lượt khách tham quan, không phụ thuộc vào số lượng khách. 

Theo chính sách chi trả DMVTR ở Việt Nam thì việc chi trả lại được tính theo doanh thu của cơ sở 

kinh doanh du lịch (có lẽ dựa trên căn cứ rằng nếu cơ sở có nhiều khách thì sẽ ảnh hưởng đến môi 

trường nhiều hơn nên có nhiều doanh thu hơn và ngược lại?) chứ không phải lượt sử dụng dịch vụ. 

Trong khi đó các cơ sở kinh doanh luôn tìm cách khai báo giảm doanh thu thông qua các biện pháp kỹ 

thuật tài chính dẫn đến việc thu tiền chi trả từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch rất khó khăn 

(Phạm Hồng Lượng 2018; Phạm Thu Thủy và cộng sự 2013). 

Về thị trường và vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, mục tiêu lớn đặt ra khi xây dựng chính 

sách chi trả DVMTR là tạo ra điều kiện hòa nhập ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế sản xuất hàng hóa 

theo cơ chế thị trường. Từ đó, tạo điều kiện hình thành nên một thị trường DVMTR phân biệt với 

kênh chi trả theo ngân sách trước đây. Nghị định 99/NĐ-CP/2010 năm 2010 đặt ra nền móng cho 

chính sách này bằng cách quy định bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR, đồng thời quy định mức 

chi trả trong trường hợp chi trả gián tiếp. Mặc dù việc quy định chi trả mang tính bắt buộc không phải 

là một giải pháp thị trường nhưng là cần thiết để hình thành thị trường DVMTR sau này. Ngay cả trên 

thế giới, khu vực công (gồm các chính phủ các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức đa phương như 

Ngân hàng thế giới) vẫn là bên mua lớn nhất đối với các dịch vụ hệ sinh thái. Điều đó chứng tỏ vai trò 

điều tiết và thiết lập thị trường của chính phủ là cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vai trò của cơ 

quan quản lý nhà nước sẽ thay đổi ra sao khi thị trường DVMTR hình thành và các bên tham gia có 

đủ năng lực tham gia thị trường. Việc xác định rõ lộ trình chuyển đổi vai trò của các cơ quan quản lý 

nhà nước liên quan đến chính sách chi trả DVMTR sẽ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển ổn định của 

chính sách này. 

Là một quỹ do cơ quan Nhà nước quản lý nhưng lại trực tiếp thu và chi dòng tiền ngoài ngân sách, vai 

trò trung tâm của Quỹ BVPTR hiện nay trong chính sách chi trả DVHST hiện nay cần được tổng kết, 

đánh giá một cách toàn diện trên các phương diện hiệu quả quản lý, năng lực cán bộ, và sự tham gia 

của các bên liên quan trong quá trình quản lý để đảm bảo sự khách quan và minh bạch. Cần nghiên 
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cứu cơ chế quỹ độc lập không thuộc cơ quan quản lý nhà nước, hoặc thành lập hội đồng quản lý quỹ 

gồm nhiều bên liên quan khác nhau (cơ quan quản lý nhà nước, đại diện bên sử dụng và bên cung ứng 

dịch vụ, các tổ chức dân sự trong nước). Việc tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp (như Tổng cục Lâm nghiệp, chi cục Kiểm lâm ở các địa phương) cần được giới hạn ở mức độ 

thiết kế chính sách và cung ứng dịch vụ tư vấn kỹ thuật (có trả phí). Các cơ quan này có thể (và nên) 

kiêm thêm nhiệm vụ kết nối các giao dịch về DVHST trực tiếp trong đó họ là bên trung gian. Như vậy 

Quỹ BVPTR có thể vượt ra ngoài chức năng hiện nay là nhận tiền ủy thác và chi trả, và hoạt động tích 

cực hơn trong việc hỗ trợ đàm phán giữa bên sử dụng và bên cung ứng DVHST, và tìm kiếm thêm 

nguồn đầu tư (như vai trò của FONAFIFO55 ở Costa Rica – xem (Legrand, Froger, & Le Coq 2012; 

Muradian & Rival 2015; Pagiola 2008). Khi mới thành lập, FONAFIFO cũng chỉ giới hạn hoạt đồng 

điều phối chi trả DVHST về các-bon, nước, đa dạng sinh học và vẻ đẹp cảnh quan. Năm 2018, tổ 

chức này đã thiết lập một chương trình tài chính mới là Quỹ Đa dạng sinh học bền vững như một phần 

của chiến lược nông nghiệp-môi trường của Costa Rica với mục tiêu tạo thêm các cơ chế tài chính 

giúp các nông hộ vừa và nhỏ hiện đang không được tham gia chi trả DVHST, đặc biệt là ở những vùng 

có chỉ số phát triển dưới 40%, được tham gia vào các hoạt động bảo tồn và nhận chi trả (Wallbott và 

cộng sự, 2019). 

Việc thúc đẩy thị trường chi trả DVHST cũng không thể thiếu việc kiến tạo và hỗ trợ các giao dịch 

trực tiếp thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa các bên vì đây là hình thức chi trả mang tính thị trường 

cao hơn so với các giao dịch ủy thác như hiện nay, đồng thời giúp tránh được vấn đề thiếu minh bạch 

trong chi trả gián tiếp như hiện nay. Tuy nhiên cho đến nay, cả hai Nghị định của chính phủ về chi trả 

DVMTR (Nghị định 99 và 147) đều không đưa ra các quy định hoặc hướng dẫn cụ thể cho chi trả trực 

tiếp. Điều này khiến các bên liên quan dù muốn thực hiện giao dịch cũng sẽ gặp khó khăn vì chưa có 

hướng dẫn, nhất là vấn đề e ngại thiếu khung pháp lý của các cơ quan chính quyền địa phương (Đỗ và 

cộng sự, 2018). Một trong những thách thức lớn nhất của hình thức của chi trả trực tiếp là chi phí giao 

dịch cao, thế nhưng cũng có thể lập luận rằng với cách chi trả cho tất cả các chủ rừng không phân biệt 

quy mô như hiện nay thì chi phí giao dịch cũng không hề nhỏ, đặc biệt đặt trong bối cảnh đóng góp 

của chi trả DVMTR vào tổng thu nhập của hộ gia đình qua khảo sát là không lớn, và chi trả chỉ đóng 

vai trò thu nhập ổn định cho một phần nhỏ các hộ gia đình nhận chi trả (Pan Nature 2015; Phạm Thu 

Thủy và cộng sự 2018). 

Một điều quan trọng cần thảo luận nữa thí điểm gần đây về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch 

vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng sẽ được thí điểm tại bốn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa 

Thiên – Huế và Quảng Nam. Theo đó yêu cầu 9 tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh nhiệt điện 

than và 11 tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh xi măng trên địa bàn 4 tỉnh chi trả lần lượt 4 

đồng/kWh điện thương phẩm và 2.100 đồng/tấn clanhke, hình thức chi trả gián tiếp ủy thác qua Quỹ 

bảo vệ và phát triển rừng cấp tinh trên địa bàn. Về mặt chủ trương đây là một bước đi đúng hướng 

nhằm thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, các cam kết 

trong NDC của Việt Nam, và giúp chi tiết hóa một số điều của Luật Lâm nghiệp (2017). Tuy nhiên, 

dưới góc độ nghiên cứu về các biện pháp điều tiết giảm phát thải KNK cần hết sức thận trọng khi xây 

dựng và triển khai các biện pháp và thực hiện để đảm bảo các nguyên tắc khoa học và quản trị và đảm 

bảo đồng bộ về mặt chính sách, như phân tích dưới đây. Một trong các mục tiêu của chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng là khuyến khích các cơ 

sở sản xuất và kinh doanh điện than và xi măng thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và 

chuyển đổi công nghệ để giảm phát thải KNK, tuy nhiên khả năng thành công của mục tiêu này không 

khả quan lắm. Xét về mặt ý tưởng, việc buộc những người gây ô nhiễm thanh toán cho mỗi đơn vị khí 

 
5 FONAFIFO là tên viết tắt của Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Costa Rica) – Quỹ Quốc gia 

về Tài chính lâm nghiệp của Costa Rica 
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thải sẽ giúp giảm thiểu phát thải với hiệu quả kinh tế cao, vì mỗi bên tham gia có thể tự do lựa chọn 

phản ứng tối ưu của mình đối với giá các-bon: cắt giảm, ngừng sản xuất, hoặc chi trả. Tuy nhiên, kinh 

nghiệm trên thế giới từ Mỹ, Liên minh Châu Âu và vận hành thị trường các-bon tự nguyện (VCS) cho 

thấy các biện pháp áp đặt hạn mức hoặc thu phí đối với phát thải KNK để chi cho việc tăng cường các 

bể hấp thụ các-bon rất ít khi thành công (Pearse & Böhm 2014) vì về mặt bản chất dịch vụ hấp thụ 

các-bon là dịch vụ công cộng có tính chất tiếp cận tự do. Các doanh nghiệp sẽ tìm cách vận động 

hành lang để không phải chi trả, tìm cách từ chối trách nhiệm chi trả, hoặc chấp nhận tiếp tục phát thải 

và chi trả cho phát thải thay vì cải tiến công nghệ vì việc cải tiến công nghệ sẽ tốn kém hơn rất nhiều so 

với chi trả các-bon. Trong trường hợp chính sách thí điểm ở Việt Nam, phía Tổng cục Lâm nghiệp 

cũng đã cho rằng mức thu phí theo quy định (tương đương khoảng 2 USD/tấn CO2tđ) không ảnh 

hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và tính cạnh tranh của các doanh nghiệp6 và đây là tín hiệu rõ 

ràng cho thấy mục tiêu này là khó khả thi. Đối với Mỹ và Liên minh châu Âu, mức phí 12 USD hoặc 

thậm chí 20 USD/tấn CO2tđ cũng đã không thuyết phục được các doanh nghiệp giảm phát thải KNK. 

Gần đây các học giả Trung Quốc đã đề cập đến thành công ban đầu của chương trình tín chỉ các-bon 

của nước này (Cui và cộng sự, 2018) nhưng các nhà nghiên cứu trên thế giới còn tương đối hoài nghi. 

Ngay cả khi thành công này là thực tế thì chương trình thí điểm của Trung Quốc cũng có bối cảnh rất 

khác với chính sách thí điểm ở Việt Nam, với nguồn lực các doanh nghiệp rất lớn, mức độ năng động 

cao của nền kinh tế, và một thực tế là chương trình này áp đặt hạn mức phát thải thay vì áp đặt mức phí 

cố định trên một đơn vị phát thải như trường hợp của Việt Nam. Việc yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh 

doanh chi trả cho phát thải dù không thể dẫn đến giảm phát thải trên thực tế là mâu thuẫn với các 

chính sách liên quan tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Chưa kể khi xét đến mục 

tiêu hỗ trợ quốc gia đạt được mục tiêu giảm phát thải tự nguyện theo NDC, mức độ thành công phụ 

thuộc rất lớn vào hệ thống đo đếm và giám sát để đảm bảo tính bổ sung (về giảm phát thải) của các 

hoạt động chi trả cũng như xác định đúng đối tượng nhận chi trả. Trong khi đối với các dịch vụ môi 

trường rừng hiện đang được chi trả vấn đề đo đạc giám sát vẫn còn đang là một thách thức lớn và tồn 

tại nhiều khoảng trống cả về khung pháp lý lẫn năng lực thực thi (Lê Mạnh Hùng 2019; Loft, Phạm 

Thu Thủy, & Luttrell 2014; Phạm Thu Thủy và cộng sự 2013). Hai câu hỏi chính được đặt ra đối với 

mục tiêu này là làm thế nào để xác định (và phân biệt) được tác động của chi trả DVMTR các-bon với 

các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng khác hoặc các hoạt động chi trả các-bon qua hình thức tín chỉ 

khác trong khi cơ chế này vẫn chưa hề có đường cơ sở hay một kế hoạch đo đạc và giám sát cụ thể đối 

với phát thải/hấp thụ CO2?; và căn cứ nào để xác định các khu rừng được (hỗ trợ) trồng/bảo vệ theo 

cơ chế này là nguồn hấp thụ CO2 do các nhà máy nhiệt điện than và xi-măng có thực hiện chi trả? 

Vấn đề này đã được đặt ra trong một số nghiên cứu gần đây (Phạm Thu Thủy & Nguyễn Văn Diễn 

2019) nhưng đến nay vẫn còn chưa được làm rõ. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ‘dịch vụ môi trường rừng’ hay ‘dịch vụ hệ sinh thái’. 

Chính sách chi trả DVMTR của Việt Nam từ năm 2008 đến nay sử dụng khái niệm Dịch vụ môi 

trường rừng – “công việc cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng để đáp ứng các nhu cầu 

của xã hội và đời sống của nhân dân” (Nghị định 99). Khái niệm này gần giống với khái niệm dịch vụ 

hệ sinh thái đưa ra trong ‘Đánh giá thiên niên kỷ về hệ sinh thái’ (MEA 2005a), hay khái niệm “đóng 

góp của tự nhiên cho con người” của IPBES (2019), trong đó định nghĩa các DVHST là những lợi ích 

mà các hệ sinh thái đem lại cho con người. Tuy nhiên, có điểm quan trọng cần lưu ý là khái niệm 

DVMTR chỉ bao gồm các DVSHT cung cấp bởi các hệ sinh thái rừng (và do vậy bị phụ thuộc vào 

định nghĩa rừng theo các quy định pháp luật của Việt Nam). Khái niệm này như vậy không bao gồm 

các DVHST cung cấp bởi các hệ sinh thái “không phải rừng”. 

1.1.3. Các tác động tiềm năng của lựa chọn 1  

Viêc khắc phục các hạn chế trong chính sách Chi trả DVMTR hiện nay của Việt Nam sẽ giúp nâng 
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cao hiệu quả cũng như tính bền vững của Chương trình chi trả DVHST, góp phần đóng góp vào 

Chương trình Quản lý Rừng Bền vững. Cụ thể là với vấn đề chi trả kép và hưởng lợi miễn phí, chính 

sách chi trả DVMTR đã không đạt được mục tiêu “trách nhiệm công bằng” đối với các đối tượng sử 

dụng DVMTR. Khung chính sách về Chi trả DVMTR quy định mức tiền chi trả DVMTR được tính 

trên sản lượng điện mà các công ty thủy điện sản xuất ra hay lượng nước thương phẩm mà các công ty 

cung cấp nước cung cấp. Nếu áp dụng nguyên tắc khoa học chặt chẽ của “chi trả DVMTR” thì các 

công ty thủy điện hoặc cung cấp nước sạch sẽ yêu cầu trả phí theo lượng nước cung cấp cho họ trên 

thực tế (và là kết quả của những nỗ lực của bên cung cấp) chứ không phải theo khối lượng sản phẩm 

họ sản xuất ra. Lý do đầu tiên là ở đây dịch vụ cung cấp nước cho thủy điện hay sản xuất nước sạch là 

hàng hóa có tính tư nhân - có nghĩa là dùng bao nhiêu thì trả từng đó, và chỉ có ai chi trả mới 

được sử dụng. Lý do thứ hai là việc thu tiền phí DVMTR theo đầu ra không khuyến khích việc 

đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu suất sản xuất điện hay nước sạch bởi cả người tiêu dùng 

cuối cùng (người sử dụng điện và nước) lẫn các công ty thủy điện và cung cấp nước đều 

không được hưởng lợi (vẫn phải đóng cùng mức phí theo mỗi kw điện hay m3 nước sạch). 

Việc điều chỉnh chính sách về cách thu phí DVMTR theo lượng nước cung cấp sẽ giúp đạt 

được trách nhiệm công bằng đối với các công ty thủy điện hay cung cấp nước sách, cũng như 

tạo động lực cho công ty sản xuất điện và nước sạch đầu tư cải tiến công nghệ để sử dụng 

hiệu quả hơn lượng nước cung cấp. 

Với cách tính phí du lịch sinh thái, việc đưa ra giải pháp phù hợp sẽ giúp đảm bảo nguyên tắc khoa 

học, đúng với bản chất của dịch vụ đồng thời có thể dễ dàng giám sát hơn với sự tham gia của các cơ 

quan chức năng trên địa bàn. Ví dụ như từ một thử nghiệm mô hình chi trả từ các hộ kinh doanh cơ sở 

lưu trú homestay ở hai thôn Pác Ngòi và Bó Lù (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) được tiến 

hành trong hai năm 2013-2014, việc thu phí DVMTR được tính theo lượt khách lưu trú (căn cứ vào sổ 

đăng ký khách lưu trú của cơ quan công an) chứ không theo doanh thu của hộ kinh doanh đã được các 

bên tham gia hoan nghênh, thực hiện và giám sát tốt (Đỗ và cộng sự 2018). 

Về chi trả trực tiếp và vai trò của các cơ quan Nhà nước (ở đây là chính phủ), Scherr (2011) và Đỗ và 

cộng sự (2018) chỉ ra rằng vai trò của các cơ quan này thay đổi theo thời gian và sự trưởng thành của 

thị trường DVMTR. Đầu tiên Chính phủ là bên mua DVMTR để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ 

rừng trong khi nguồn lực của các thành phần khác trong xã hội là rất hạn chế; sau đó khi khối tư nhân 

và nền kinh tế thị trường đã tương đối lớn mạnh, Chính phủ sẽ chuyển sang vai trò đặt ra các quy định 

để hình thành thị trường chi trả DVMTR có tính chất bắt buộc thông qua các biện pháp như đặt ra hạn 

mức xả thải hoặc khai thác tài nguyên, hoặc như trường hợp chi trả DVMTR ở Việt Nam là đặt ra yêu 

cầu “chi trả” DVMTR đối với một số đối tượng nhất định, và lúc này trách nhiệm “chi trả” DVMTR 

không còn thuộc Chính phủ mà là các tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng DVMTR. Ở giai đoạn này các 

cơ quan chính phủ vẫn trực tiếp tham gia vào quá trình chi trả DVMTR như là bên “nhận ủy thác” để 

điều tiết quá trình chi trả khi năng lực giám sát và vận hành thị trường của các bên liên quan khác còn 

tương đối yếu. Đây chính là vai trò mà quỹ BVPTR và một số lực lượng công vụ khác như Kiểm lâm 

đang đảm nhiệm. Tiếp đó, khi thị trường DVMTR đã có thể vận hành tương đối độc lập, Chính phủ cần 

xem xét giảm bớt hoặc thậm chí rút hẳn khỏi việc tham gia trực tiếp vào thị trường này và chuyển 

sang một vai trò mới là “hỗ trợ” thị trường DVMTR thông qua các hoạt động kiến tạo chính sách hoặc 

tư vấn kỹ thuật. Trước hết, việc này có thể giúp giảm chi phí giao dịch của chi trả DVMTR 

(Kolinjivadi & Sunderland 2012). Một ví dụ tiêu biểu là Quỹ Quốc gia về tài chính lâm nghiệp 

(FONAFIFO) ở Costa Rica: FONAFIFO là một đơn vị tư nhân trước khi bị bắt buộc chuyển thành 

một đơn vị công vào năm 2008, và sau khi chuyển đổi thì chi phí giao dịch chi trả DVMTR của Costa 

Rica được tính là 40% tổng số tiền huy động được, so với 7% trước khi chuyển đổi (Legrand và cộng 
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sự 2012; Muradian & Rival 2015; Pagiola 2008). Chuyển vai trò của các cơ quan công vụ từ quản lý 

trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp cũng giúp đảm bảo các nguyên tắc thị trường thực sự, tránh được các 

trường hợp chồng lấn về nhiệm vụ giữa bên thực hiện chi trả và giám sát môi trường rừng như đối với 

lực lượng Kiểm Lâm và Quỹ BVPTR hiện nay (Pan Nature 2015). 

Về vấn đề dịch vụ môi trường rừng hay dịch vụ hệ sinh thái, việc sử dụng khái niệm DVHST thay cho 

khái niệm DVMTR là cần thiết. Ở giai đoạn ban đầu, khái niệm DVMTR có thể giúp các bên thực thi 

dễ hình dung hơn về các DVHST, từ đó tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện chính sách. 

Tuy nhiên trải qua một thời gian thực hiện và nhất là về lâu dài, cách sử dụng khái niệm như vậy có 

nguy cơ dẫn đến bó hẹp phạm vi hiểu biết của các bên tham gia về các DVHST, đồng thời hạn chế các 

cơ hội mở rộng chi trả cho DVHST cũng như các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này. Trước mắt, 

chiến lược phát triển lâm nghiệp cần đưa ra một cập nhật về định nghĩa các DVHST cùng với khung 

phân loại chung (như trường hợp của MEA và TEEB – xem MEA 2005a và TEEB 2010), sau đó có thể 

thậm chí phân loại chi tiết hơn nữa như CICES (Bảng phân loại quốc tế thông dụng về dịch vụ) – xem 

(Haines-young & Potschin 2018). Việc sử dụng khái niệm DVHST giúp khả năng mở rộng chi trả cho 

các loại hình sử dụng đất ngoài phạm vi rừng nhưng có ảnh hưởng tích cực đến DVHST như nông lâm 

kết hợp. Nông lâm kết hợp thường hỗ trợ đa dạng sinh học, cải thiện điều kiện khí hậu vi mô, giảm xói 

mòn đất và dòng chảy tràn bề mặt, giảm nguy cơ sâu bệnh hại đối với các loài cây trồng kinh tế; tuy 

nhiên lại chưa được ghi nhận trong chính sách chi trả DVMTR hiện nay. 

1.2. Lựa chọn 2 

1.2.1. Tóm tắt lựa chọn 2  

Trong lựa chọn này, Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045 sẽ đưa hai (nhóm) 

DVHST mới vào nghiên cứu (để xác định đối tượng cung cấp dịch vụ và đối tượng sử dụng 

dịch vụ mới) và thí điểm cho việc chi trả trong tương lai, bao gồm (i) phục hồi đất sa mạc hóa 

(áp dụng cho diện tích rừng sẽ được phục hồi trên diện tích hiện tại là sa mạc hoặc cận sa mạc), 

và (ii) giảm nhẹ thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan (áp dụng cho các hệ sinh thái rừng 

ngập măn ven biển, các khu rừng trong đất liền quanh khu dân cư sinh sống, và các diện tích 

rừng khác). Bên cạnh đó, các hạn chế/ vấn đề của chính sách Chi trả DVMTR hiện tại cũng sẽ 

cần được khắc phục (tương tự như Lựa chọn 1). 

1.2.2. Biện minh cho lựa chọn 2  

Liên quan đến phục hồi đất sa mạc hóa, các loại hệ sinh thái rừng khác nhau trên toàn thế giới đóng 

vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì độ phì nhiêu của đất. Cây lấy chất dinh dưỡng từ đất 

để phát triển và đưa chất dinh dưỡng trở lại đất khi chúng bị phân hủy. Rừng còn thúc đẩy sự ổn định 

của đất bởi mạng lưới phức tạp của rễ cây có trong một khu rừng khỏe mạnh sẽ giữ đất tại chỗ, ngay 

cả trên sườn đồi dốc hoặc trong khi mưa lớn (Jenkins & Schaap 2018). Sự hình thành đất và bảo tồn 

đất là các dịch vụ hỗ trợ chính của hệ sinh thái đất khô hạn, mất đi dịch vụ này là một trong những 

yếu tố chính dẫn đến sa mạc hóa (MEA 2005a). Mất rừng khiến cho đất dễ bị tổn thương bởi quá trình 

suy thoái đất và có thể dẫn đến sa mạc hóa và khiến cho đất không có khả năng hỗ trợ đất nông 

nghiệp hoặc lâm nghiệp. Trên toàn thế giới có 2,6 tỷ người phụ thuộc trực tiếp vào nông nghiệp nhưng 

52% đất được sử dụng cho nông nghiệp bị ảnh hưởng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng do suy 

thoái đất. Suy thoái đất này ảnh hưởng đến 1,5 tỷ người trên toàn cầu, bao gồm 74% người nghèo trên 

thế giới. Tỷ lệ suy thoái đất và sa mạc hóa hiện tại cao hơn trung bình lịch sử rất nhiều lần, tác động 

trực tiếp đến sản lượng nông nghiệp và sinh kế của người dân. Ở Việt Nam, như đề cập phần 4.1, cả 

nước có khoảng hơn chín triệu ha đất bị sa mạc hóa (khoảng 28% diện tích đất sản xuất) và trong 

những năm gần đây tiến trình thoái hóa và sa mạc hóa càng mạnh hơn, ảnh hưởng tới sản xuất nông 
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nghiệp và đời sống của người dân. 

Phòng, chống suy thoái đất và sa mạc hóa và phục hồi đất sa mạc là một vấn đề mang tính chiến lược 

mang tính đa ngành, trong đó vai trò của hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng. Việc phục hồi hệ sinh 

thái ở những vùng đất khô hạn, sa mạc (qua tăng mật độ cây xanh, trồng rừng, tái sinh rừng…) giúp 

làm hạn chế tình trạng thoái hóa đất và đảo ngược quá trình sa mạc hóa. 

Về thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan, các nghiên cứu chỉ ra rằng hệ sinh thái đóng vai trò quan 

trọng (IMHEN & UNDP 2015; Jenkins & Schaap 2018; Sing và cộng sự 2015). Thiên tai do hệ sinh 

thái bị xuống cấp do hoạt động bởi con người đã gây thiệt hại hơn 300 tỷ USD mỗi năm (Jenkins & 

Schaap 2018). Hệ sinh thái rừng hoạt động như một bộ đệm tự nhiên để ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ 

thiên tai đe dọa tài sản và tính mạng. Bằng cách hấp thụ lượng mưa và ổn định đất đai, các hệ sinh 

thái rừng khi còn nguyên vẹn có thể ngăn chặn lũ lụt và lở đất. Hệ sinh thái rừng ngập mặn có thể 

giúp ngăn chặn bão, sóng biển, bảo vệ đê biển, hạn chế xói lở, bảo vệ bờ biển… qua đó giảm nguy cơ 

thương tích hoặc tử vong cho cư dân ven biển, và hạn chế mức độ nghiêm trọng của thiệt hại tài sản 

có thể xảy ra nếu rừng ngập mặn không có mặt (IMHEN & UNDP 2015; Jenkins & Schaap 2018). 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và suy thoái đất đai đang làm tần suất và mức độ 

nghiêm trọng của thiên tai gia tăng theo cấp số nhân trong những năm tới thì vai trò của hệ sinh thái 

rừng sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong việc hạn chế thiệt hại khi hệ sinh thái rừng bị tổn thương 

(Jenkins & Schaap 2018). 

1.2.3. Các tác động tiềm năng của lựa chọn 2  

Ngoài lợi ích như với lựa chọn 1 khi khắc phục các hạn chế/ vấn đề của chính sách Chi trả DVMTR 

hiện tại (xem Phần 4.2.1.3), việc bổ sung thêm hai DVHST mới theo lựa chọn 2 sẽ có tiềm năng mang 

lại tác động tích cực với việc phục hồi đất và phòng chống thiên tai, từ đó tác động tới các mặt đời 

sống, kinh tế và sinh thái của con người. Nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng Chi trả Dịch vụ hệ sinh 

thái (PES) có mối quan hệ tới việc phục hồi đất thông qua các tiếp cận Quản lý Đất Bền vững 

(Sustainable Land Management gọi tắt là SLM) (Mirzabaev và cộng sự 2019). Chi trả dịch vụ hệ sinh 

thái cung cấp một cơ chế thông qua đó một số lợi ích này có thể được chuyển cho người sử dụng đất, 

từ đó kích thích đầu tư thêm vào Quản lý đất bền vững. Hiệu quả của các chương trình PES với phục 

hồi đất khô hạn và sa mạc hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm an toàn trong 

quyền sử dụng đất và thiết kế phù hợp, có tính đến các điều kiện địa phương cụ thể. Công bằng trong 

việc phân chia lợi ích từ PES được coi là chìa khóa thành công của các chương trình PES tại Vân 

Nam Trung Quốc mặc dù ở nơi khác PES vẫn có thể mang lại hiệu quả về mặt môi trường mặc dù có 

thể công bằng về mặt phân phối trong chi trả (Mirzabaev và cộng sự 2019) 

Với giảm nhẹ rủi ro thiên tai, PES cũng có tiềm năng mang lại nguồn tài chính cần thiết cho phục hồi 

rừng ngập mặn. Tuy nhiên các chương trình PES cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai phần lớn vẫn còn trong 

giai đoạn phôi thai và chưa được chứng minh trên thực tế. Nhiều thách thức cần được khắc phục nếu 

muốn thực hiện PES cho vùng rừng ven biển để phục vụ mục tiêu giảm rủi ro thiên tai. Thách thức 

đầu tiên là định lượng các dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là những dịch vụ đóng góp cho giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai. Thứ hai, các dịch vụ hệ sinh thái ven biển có thể không đảm bảo sự bền vững bởi rừng 

ngập mặn bị tác động bởi nhiều yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của người cung cấp dịch vụ hệ sinh 

thái. Hơn thế nữa, PES thường yêu cầu sự kết nối rõ ràng người cung cấp dịch vụ và người sử dụng 

dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phòng chống rủi ro thiên tai thì người cung cấp dịch vụ hệ sinh thái 

và người sử dụng thường trùng với nhau (Renaud và cộng sự 2016). Do vậy sẽ cần có những nghiên 

cứu chi tiết xác định nguồn thu cho các dịch vụ này. 

Về lợi ích cụ thể, thực hiện theo hai DVHST này sẽ có thể mang lại nguồn tài chính bổ sung cho cho 

người cung cấp dịch vụ nói riêng và cho ngành lâm nghiệp nói chung, qua đó tăng đóng góp của 
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ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế. 

1.3. Lựa chọn 3 

1.3.1. Tóm tắt lựa chọn 3  

Trong lựa chọn này, Chiến lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới 2045 sẽ không xem xét từng (nhóm) 

dịch vụ hệ sinh thái riêng lẻ mà coi chúng là một gói các dịch vụ với nhiều tác động khác nhau đối với 

kinh tế và xã hội/ cộng đồng. Nói cách khác, ít nhất một số DVHST sẽ được lồng ghép vào hệ thống 

tài khoản của từng địa phương và của toàn quốc. Các nghiên cứu về đóng góp tổng thể của các hệ sinh 

thái rừng đối với nền kinh tế (ví dụ, đóng góp của các DVHST và tài nguyên rừng vào phát triển các 

ngành khác và tổng thể nền kinh tế nói chung) sẽ được sử dụng làm một trong những căn cứ cho việc 

xác định mức chi trả DVHST. Trên cơ sở đó, chiến lược sẽ nghiên cứu áp dụng việc chi trả theo tổng 

thể toàn bộ các DVHST mà rừng cung cấp, với cách nhìn nhận rằng các DVHST là một nguồn vốn 

đầu vào cho tất cả các hoạt động kinh tế-xã hội. 

1.3.2. Biện minh cho lựa chọn 3  

Trong khi đồng ý với các ý kiến hiện nay cho rằng cần tiếp tục mở rộng phạm vi chi trả DVMTR và các 

loại DVMTR được nhận chi trả, chúng tôi cho rằng việc mở rộng này cần được xem xét một cách thận 

trọng và dựa trên các bằng chứng khoa học đầy đủ và cân nhắc tổng thể về tác động tới môi trường tự 

nhiên và xã hội. Các DVHST không bó hẹp ở chức năng điều tiết hay hỗ trợ, mà còn có chức năng 

cung cấp và chức năng văn hóa. Theo IPBES (2019), tập trung vào một hoặc một nhóm DVHST 

thường dẫn đến các DVHST hoặc nhóm DVHST khác không đạt được mức độ tối ưu. Ví dụ, rừng vừa 

cung cấp gỗ (dịch vụ cung cấp) vừa điều tiết nguồn nước (dịch vụ điều tiết), nếu chỉ tập trung vào 

dịch vụ điều tiết nguồn nước thì dịch vụ cung cấp gỗ sẽ bị suy giảm. Ngay cả xét các DVHST trong 

cùng một nhóm (ví dụ nhóm các dịch vụ điều tiết) thì không phải lúc nào việc cung ứng các dịch vụ 

này cũng tỷ lệ thuận với nhau. Vì vậy, cần phải hiểu được tác động tiềm năng của các quyết định liên 

quan đến sử dụng đất và quản lý sử dụng đất, từ đó đầu tư một cách chiến lược vào việc phục hồi các 

hệ sinh thái, đồng thời phân bổ sử dụng đất đai hợp lý để đảm cảnh quan đa chức năng, cung cấp được 

nhiều dịch vụ khác nhau. 

Quan trọng hơn, sự phát triển bền vững sẽ không thể đạt được khi không có sự giao thoa giữa ba lĩnh 

vực là môi trường, xã hội hoặc cộng đồng và kinh tế. Cụ thể là phát triển kinh tế không thể bền vững 

nếu không có cộng đồng bền vững và cộng đồng bền vững không thể đạt được nếu không có môi 

trường bền vững. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên bảo tồn các dịch vụ hệ sinh thái và hệ 

sinh thái để hỗ trợ phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế mà không chú trọng tới môi trường, hệ sinh 

thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ chỉ dẫn đến lợi ích ngắn hạn. Hậu quả từ suy thoái môi trường 

sẽ dần trở nên rõ ràng và dẫn đến tổn thất kinh tế không thể bù đắp được. Suy thoái môi trường sẽ trực 

tiếp dẫn đến khả năng suy giảm của hệ sinh thái để cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá trị, dẫn đến 

hậu quả tiêu cực cho kinh tế và xã hội. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra sự cần thiết tính đến phương án chi trả cho “gói DVHST” so với 

cách chi trả riêng rẽ cho từng loại DVHST như hiện nay (Wendland và cộng sự 2009; Jones và cộng 

sự 2010; Loft và cộng sự 2014; Burkhard & Maes, 2017; IPBES, 2019). Lý do đầu tiên là một hình 

thức sử dụng đất thường có tác dụng tích cực đến nhiều chứ không phải chỉ một loại DVHST. Bảo vệ 

rừng cho các mục đich bảo tồn ĐDSH (như vườn quốc gia) thường có tác động tích cực đến tất cả các 

dịch vụ điều tiết (như hấp thụ các-bon, điều tiết nguồn nước, môi trường sống của các loài bản địa, 

chất lượng nước). Việc chỉ chi trả cho dịch vụ điều tiết nguồn nước (có thể cộng thêm dịch vụ hấp thụ 

các-bon) chỉ đảm bảo tính dễ thực thi về mặt chính sách (có thể thực hiện chi trả tương đối dễ dàng) 

chứ chưa đảm bảo tính công bằng (VQG có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn một khu rừng phòng hộ 
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nhưng mức chi trả cho hai loại hình này là như nhau trên cùng một lưu vực; canh tác nông lâm kết 

hợp hỗ trợ nhiều DVHST nhưng không được chi trả hoặc chỉ được chi trả cho một loại DVHST). 

Lý do thứ hai là tính hiệu quả về mặt kinh tế: chi trả cho nhiều dịch vụ một lúc sẽ làm chi phí giao 

dịch trên mỗi dịch vụ giảm đi, tăng tính cạnh tranh của các biện pháp bảo vệ rừng so với các biện 

pháp khai thác và sử dụng rừng vì mục đích kinh tế. 

Lý do thứ ba là một số DVHST tuy rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ các DVHST 

khác như tạo đất, kiểm soát sinh học, hay thụ phấn, lại rất khó để nhận biết hay định lượng vì chúng 

chỉ được hình thành sau một thời gian rất dài và chỉ có thể được nhận biết trong bức tranh đầy đủ về 

cân bằng sinh thái rất phức tạp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài thụ phấn đóng góp khoảng 

36.2% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đối với cây trồng phụ thuộc vào các loài thụ phấn đó 

(Picanco và cộng sự, 2017), dịch vụ thụ phấn bởi côn trùng đóng góp 15 tỉ đô-la Mỹ vào giá trị sản 

xuất của nông nghiệp Mỹ (USDA, 2014), còn riêng dịch vụ thụ phấn bởi ong ở Anh đã có giá trị 

khoảng 1.77 tỉ bảng Anh/năm căn cứ theo mức độ sẵn sàng chi trả của các hộ gia đình (Mwebaze và 

cộng sự, 2010). Tuy nhiên, các nghiên cứu cho đến nay chủ yếu chỉ dùng cho mục đích tham khảo và 

so sánh, trong khi chưa có quốc gia nào áp dụng chính sách chi trả riêng cho dịch vụ này, chủ yếu do 

nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dịch vụ này là rất thấp (Bosselmann và Hansted, 

2014). Tương tự như vậy, so với dịch vụ điều tiết nguồn nước thì dịch vụ kiểm soát sinh học rất khó 

để hình dung hay lượng hóa đối với công chúng nói chung và những đối tượng chi trả tiềm năng nói 

riêng, và do vậy rất khó thuyết phục được công chúng chi trả cho dịch vụ kiểm soát sinh học mặc dù 

dịch vụ này là rất quan trọng đối với canh tác nông nghiệp, sản sức khỏe của cộng đồng và toàn bộ xã 

hội. 

Trên thế giới, việc chi trả DVHST theo gói (bundle) cũng đã được thử nghiệm ở nhiều nơi như Úc, 

Costa Rica, lưu vực sông Danube, Colombia, Ecuador, Peru, Kenya, Madagascar, Mexico và cả Hoa 

kỳ (FAO 2011). Ở Việt Nam, kinh nghiệm về lồng ghép DVHST vào KHHĐTTX của Lâm Đồng như 

thảo luận chi tiết tại Chương 3 chỉ ra rằng kinh tế phụ thuộc vào các DVHST ra sao, và ngược lại việc 

phục hồi và phát triển hệ sinh thái phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn kịch bản phát triển kinh tế 

như thế nào. 

Ở đây cần nhấn mạnh rằng việc hạch toán DVHST trong hệ thống tài khoản quốc gia chỉ thể hiện 

phần DVHST tương ứng với khái niệm các “sản phẩm” trong hệ thống tài khoản quốc gia, chứ không 

phải là toàn bộ lợi ích của các DVHST đó trong tổng thể hệ thống kinh tế-tự nhiên- xã hội.Việc hạch 

toán này cũng không có nghĩa các DVHST có thể được coi là hàng hóa tư nhân (và do đó có thể được 

giao dịch theo các quy luật của thị trường). Đa số các DVHST có tính chất hàng hóa công cộng (như 

đã nói ở trên) và do đó không thể (và không nên) được tư nhân hóa. Cho dù toàn bộ thủy sản và các 

DVHST cung cấp khác được giao dịch trên thị trường thì các hệ sinh thái tạo ra chúng (như các hệ sinh 

thái đại dương) vẫn phải là tài sản công. 

1.3.3. Các tác động tiềm năng của lựa chọn 3  

Như thảo luận ở trên, tác động lớn nhất của lựa chọn này là định lượng được đóng góp của rừng 

(ngành lâm nghiệp) cho các ngành kinh tế khác và cho xã hội/ cộng đồng. Trong lựa chọn này, Chiến 

lược PTLN 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 được đặt trong bối cảnh kinh tế xanh và kinh tế tuần 

hoàn. Rừng đóng vai trò quan trọng với một nền kinh tế, cung cấp phần lớn các dịch vụ hệ sinh thái 

thiết yếu cho các hoạt động kinh tế. Các nghiên cứu đã ước tính rằng giá trị của DVHST đóng góp 

khoảng 40% cho giá trị kinh tế của Việt Nam (Emerton 2013). Tuy nhiên các dịch vụ này không được 

hạch toán đầy đủ; các DVHSTvà đóng góp của chúng cho toàn xã hội và nền kinh tế thường bị bỏ qua 

trong các kế hoạch hoặc chính sách phát triển. Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng trong việc 

đạt được sự phát triển bền vững. 



35  

Một điểm khác biệt chính khi sử dụng hệ thống tài khoản quốc gia về DVHST so với cách tính 

DVHST đơn lẻ là dữ liệu sẽ ở dạng tổng hợp và các mô hình sẽ có xu hướng tổng quát hơn. Sử dụng hệ 

thống tài khoản quốc gia làm bộ lọc, thông tin được định dạng theo cách liên kết trực tiếp với vốn tự 

nhiên (ví dụ: rừng) cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế được thể hiện trong các tài khoản 

truyền thống (ví dụ: hộ gia đình, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu). Hệ thống tài khoản quốc gia 

có thể cung cấp thông tin về lượng tài nguyên được sử dụng bởi một lĩnh vực nhất định (ví dụ: ha, mét 

khối) và cách liên kết với doanh thu được báo cáo của ngành (ví dụ: $ /m3 nước). Những thông tin này 

không phải là giá trị cuối cùng của DVHST, bởi vì nó bao gồm các chi phí khác - ví dụ như cơ sở hạ 

tầng cần thiết để cung cấp nước cho người dùng. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp một điểm tham khảo 

ban đầu, hoặc kiểm tra tính khả thi về sự phụ thuộc của một ngành nhất định vào tài nguyên và liệu có 

thể có khả năng chi trả liên quan đến sản phẩm đầu ra. Điều này cũng sẽ yêu cầu dữ liệu tổng hợp và 

một mô hình đánh giá phức tạp hơn (Hình 4). 

Khi chính sách chi trả DVHST được điều chỉnh theo hướng khuyến khích chi trả cho các “gói” 

DVHST sẽ đảm bảo tính linh hoạt trong thực hiện chính sách trong các bối cảnh khác nhau. Điều này 

sẽ phụ thuộc việc ngành lâm nghiệp thúc đẩy việc sớm đưa hệ thống hạch toán các tài khoản môi 

trường và dịch vụ hệ sinh thái vào việc ước tính GDP xanh. Hiện nay Bộ KHĐT đã hoàn thành bộ chỉ 

tiêu tăng trưởng xanh trong đó có rất nhiều chỉ số liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp nhưng mức độ 

sẵn sàng chỉ ở mức III, IV (nghĩa là chưa thu thập số liệu hoặc số liệu chưa đầy đủ). Chiến lược lâm 

nghiệp cần tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu để đưa ra các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật 

xanh, với mục tiêu khẳng định vị thế của ngành lâm nghiệp và các sản phẩm/dịch vụ mà ngành cung 

cấp trong quá trình tăng trưởng xanh của Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Điều này là 

phù hợp với định hướng dài hạn của Chính phủ, đưa nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế xanh 

và bền vững. Thông qua các nghiên cứu định lượng về các DVHST phục vụ cho tính toán GDP xanh, 

việc xây dựng một cơ chế đo đạc, giám sát và báo cáo về các DVHST cũng sẽ được phát triển và đưa 

vào thực thi, khắc phục tồn tại hiện nay của chính sách chi trả DVMTR. 

Hình 4: Quá trình chi trả DVHST thông thường và theo hệ thống tài khoản quốc gia 

 

A. Chi trả DVHST thông thường (đơn lẻ). Đặc điểm: Đòi hỏi số liệu chi tiết/chính xác cao về 

DVHST, sự tham gia trực tiếp của các bên, khó mở rộng phạm vi 

B. Chi trả DVHST theo hệ thống tài khoản quốc gia. Đặc điểm: Ít chính xác hơn (số liệu có tính tổng 

thể, ko chi tiết), không thể hiện giá trị của DVHST mà là mức độ quan trọng đối với các đối tượng sử 

dụng DVHST, có khả năng nhân rộng cao và có thể được tính toán cùng với các tài khoản khác trong 

GDP quốc gia. 

Nguồn: (Porras và cộng sự n.d.) 

A: Chi trả DVHST đơn lẻ 

Các bên 

tham gia 

Số liệu 

(rời rạc) 

Mô hình 
(độ chi tiết 

cao) 

Tác động 
Thương 
lượng 

Chi trả 
DVHST 

Số liệu 
B: Chi trả DVHST theo hệ thống tài khoản quốc gia 

Hệ thống 

tài khoản 
quốc gia 

Thương 

lượng 

Số liệu 

(tổng thể) 

Mô hình 

(chi tiết cao 
hơn) 

Thương 
lượng 

Chi trả 
DVHST 
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Ngoài tác động quan trọng nhất là đóng góp chung tới nền kinh tế khi hạch toán đầy đủ các đóng góp 

của DVHST, việc thực hiện chi trả DVHST theo gói thay bằng từng dịch vụ riêng lẻ sẽ mang lại lợi 

ích cụ thể sau (Duguma và cộng sự 2017): 

▪ Tăng thêm nguồn thu từ DVHST: thay bằng chỉ thu từ bốn loại DVMTR như hiện nay (chưa 

kể dịch vụ hấp thụ các-bon đang thử nghiệm), việc thực hiện chi trả DVHST theo gói có thể 

tăng nguồn thu qua các dịch vụ khác mà hệ sinh thái đóng góp vào nền kinh tế và cho xã hội 

như giảm nhẹ thiên tai, thụ phấn, điều tiết khí hậu… 

▪ Giảm chi phí giao dịch: thay vì phải thu từng loại phí DVHST với từng người sử dụng khác 

nhau, và tính chi trả cho từng người cung cấp dịch vụ khác nhau, việc thu và chi theo gói 

DVHST sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch cho cả việc thu và chi. 

▪ Loại trừ rủi ro chi trả kép và giảm thiểu rủi ro hưởng lợi miễn phí: việc chi trả DVHST theo 

gói sẽ loại trừ rủi ro chi trả kép bởi các dịch vụ này đã được tính đến trong một lần chi trả, tính 

cho các hệ sinh thái tương ứng trên bình diện quốc gia. Bên cạnh đó, nguy cơ người hưởng lợi 

miễn phí cũng sẽ được giảm thiểu bởi tổng giá trị đóng góp của DVHST đã được tính chung 

cho xã hội. 
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Bảng 4: Tóm tắt các nội dung chính và tác động của từng lựa chọn 

 
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 

Nội dung 

chính 

Không bổ sung thêm dịch vụ hệ sinh thái mới 

mà tập trung khắc phục các hạn chế liên quan 

tới chính sách Chi trả DVMTR hiện tại 

Đưa hai (nhóm) DVHST mới vào nghiên 

cứu và thí điểm: (i) phục hồi đất sa mạc 

hóa, và (ii) giảm nhẹ thiên tai và hiện 

tượng thời tiết cực đoan 

Khắc phục các hạn chế/ vấn đề của chính 

sách Chi trả DVMTR hiện tại 

Không xem xét (nhóm) DVHST riêng lẻ mà 

coi chúng là một gói các dịch vụ với nhiều 

tác động khác nhau đối với kinh tế và xã 

hội/ cộng đồng. Nói cách khác, các DVHST 

sẽ được lồng ghép vào kinh tế của từng địa 

phương và của toàn quốc. 

Biện minh Chính sách chi trả DVMTR hiện nay còn có 

nhiều vấn để làm ảnh hưởng tới hiệu quả và 

tính bền vững. Một số vấn đề chính cần giải 

quyết bao gồm chi trả kép và hưởng lợi miễn 

phí, thu phí du lịch sinh thái theo lượt sử 

dụng, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, 

thị trường và chi trả trực tiếp giữa người sử 

dụng và người cung cấp, chi trả dịch vụ hấp 

thụ và lưu trữ các-bon rừng, dịch vụ hệ sinh 

thái thay cho dịch vụ môi trường rừng. 

Việt Nam là một trong những nước chịu 

ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, hiện tượng 

thời tiết cực đoan cũng như sa mạc hóa và 

suy thoái đất. Trong khi đó hệ sinh thái 

rừng có tiềm năng cung cấp dịch vụ điều 

tiết khí hậu, điều tiết thiên tai giúp giảm 

thiểu các tác động từ thiên tai. Tương tự 

như vậy, hệ sinh thái rừng có thể ngăn 

ngừa quá trình suy thoái đất và sa mạc hóa 

và phục hồi đất suy thoái và sa mạc hóa. 

Lồng ghép DVHST vào phát triển kinh tế là 

cần thiết bởi sự phát triển bền vững sẽ 

không thể đạt được khi không có sự giao 

thoa giữa ba lĩnh vực là môi trường, xã hội 

hoặc cộng đồng và kinh tế. Cụ thể là phát 

triển kinh tế không thể bền vững nếu không 

có cộng đồng bền vững và cộng đồng bền 

vững không thể đạt được nếu không có môi 

trường bền vững. 

Tính khả thi Đây được coi là Lựa chọn theo phương án 

thấp, có tính khả thi cao nhất. Để hoàn Lựa 

chọn này chỉ cần đánh giá và hoàn thiện hệ 

thống chi trả DVMTR hiện có để tăng tính 

hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, hạn chế của 

Lựa chọn này là tác động xã hội của nó 

Đây là Lựa chọn theo phương án trung 

bình. Tính khả thi thấp hơn Lựa chọn 1. 

Thách thức chính là cần có những nghiên 

cứu một cách khoa học để có thể định 

lượng, xác định giá trị làm cơ sở cho việc 

xác định mức chi trả cho những người 

“được hưởng” dịch vụ này. Ngoài ra, còn 

phải xây dựng khung chính sách cho các 

Đây là Lựa chọn theo phương án cao, có 

tính khả thi thấp nhất. Nếu thực hiện được 

Lựa chọn này thì sẽ đem lại lợi ích hết sức 

to lớn cho xã hội. Có hai thách thức lớn. 

Một là Cơ sở khoa học - cần phải có rất 

nhiều các nghiên cứu để xác định đúng, và 

đầy đủ giá trị cho hệ thống hoạch toán kinh 

tế quốc gia, đặc biệt là đánh giá được vai trò 
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 không tương xứng với tiềm năng của 

DVHST hiện có ở Việt Nam. 

DVHST mới bởi hiện nay cũng chưa có 

khung thể chế và các văn bản quy phạm 

pháp luật nào hỗ trợ cho tiến trình này. 

của vốn tài nguyên (Natural capital). Ngoài 

ra cũng cần phải có các công cụ và phương 

pháp cụ thể thân thiện với người dùng để 

triển khai trên thực tế. Hai là còn thiếu 

những căn cứ pháp lý (các văn bản quy 

phạm pháp luật) để có thể thúc đẩy được 

tiến trình này. 

Tác động/ lợi 

ích 

Nâng cao hiệu quả cũng như tính bền vững 

của Chương trình chi trả DVHST, góp phần 

đóng góp vào Chương trình Quản lý Rừng 

Bền vững 

Việc bổ sung thêm hai DVHST mới theo 

lựa chọn 2 sẽ có tiềm năng mang lại tác 

động tích cực với việc phục hồi đất và 

phòng chống thiên tai, từ đó tác động tới 

các mặt đời sống, kinh tế và sinh thái của 

con người. 

Lợi ích lớn nhất của lựa chọn 3 là định 

lượng được đóng góp của rừng (ngành lâm 

nghiệp) cho các ngành kinh tế khác và cho 

xã hội/ cộng đồng. Bên cạnh đó, có thể tăng 

thêm nguồn thu từ DVHST, giải quyết các 

vấn đề mà chính sách chi trả DVMTR hiện 

nay đang gặp phải. 
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V. KHUYẾN NGHỊ CHO CHIẾN LƯỢC PTLN 2021 – 2030 

Dựa trên những thảo luận tại Mục 4.2, chúng tôi xin đề xuất đưa Lựa chọn 3 vào Chiến lược Phát 

triển Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045. Lựa chọn này sẽ cho phép 

Việt Nam có được cách tiếp cận khoa học và tổng thể về chi trả DVMTST, qua đó mang lại lợi ích 

cao nhất về kinh tế, môi trường và xã hội. Nội dung của chương này sẽ đi sâu thảo luận các đề xuất 

theo hướng Lựa chọn 3 này. 

1. ĐỀ XUẤT VỀ NỘI DUNG CHO BẢN DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PTLN 2021-2030 

Những nội dung sau được khuyến nghị đưa vào từng phần cụ thể trong Chiến lược PTLN 2021- 2030: 

▪ Phần ‘Mục tiêu’: 

- … đưa lâm nghiệp trở thành ngành có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế xanh của Việt 

Nam.... 

▪ Phần ‘Quan điểm/ nguyên tắc’: 

- …việc thực hiện chiến lược phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ cơ sở, nguyên tắc bình đẳng giới, 

đảm bảo sự tham gia một cách hiệu quả và hưởng lợi công bằng cho người dân, nhất là cộng 

đồng các dân tộc ít người, phụ nữ và các đối tượng chính sách… 

▪ Phần ‘Nhiệm vụ’: 

-  Nghiên cứu và xây dựng chương trình thí điểm Chi trả DVHST trong đó việc chi trả sẽ tính 

đến tổng thể toàn bộ các DVHST mà rừng cung cấp cho xã hội, thể hiện rõ sự tương tác 

giữa rừng với các ngành kinh tế và các giá trị đóng góp của DVHST cho nền kinh tế địa 

phương và quốc gia, góp phần bảo tồn các giá trị vật chất và phi vật chất của rừng. 

▪ Phần ‘Định hướng’. 

- Nghiên cứu xác định gói các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản có đóng góp cho môi trường và xã 

hội ở cấp độ cảnh quan, định lượng hóa toàn bộ giá trị đóng góp, và xác định người cung cấp 

cũng như người sử dụng gói DVHST này. 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán các tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái vào 

việc ước tính GDP xanh. 

- Thí điểm Chi trả gói DVHST theo cảnh quan tại ít nhất ba vùng miền, đại diện cho Tây 

Nguyên, Miền núi và Duyên hải. Hoàn thiện khung chính sách (bao gồm chính sách chia sẻ 

lợi ích) và thể chế hỗ trợ thực hiện Chi trả DVHST, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng 

giới, có sự tham gia của các bên liên quan, nhất là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối 

tượng chính sách. 

▪ Phần ‘Giải pháp’ 

- Đến hết năm 2025, hoàn thành việc nghiên cứu xác định gói các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản có 

đóng góp cho môi trường và xã hội, định lượng hóa toàn bộ giá trị đóng góp này để làm cơ cho 

việc xác định chi trả, và xác định người sản xuất cũng như người sử dụng gói DVHST này. 

- Đến năm 2025, hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán các tài khoản môi 

trường và dịch vụ hệ sinh thái, phục vụ công tác thống kê ước tính GDP xanh. 

- Đến năm 2027, xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình thí điểm Chi trả DVHST cho gói 

DVHST xác định ở trên tại ít nhất ba vùng miền, đại diện cho Tây Nguyên, Miền núi và 
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Duyên hải. 

- Thúc đẩy việc hoàn thành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp nhằm đảm bảo sự an toàn về 

quyền với rừng cho tất cả các chủ rừng; 

- Đưa vấn đề xác định, lượng hóa, và đánh giá tác động lên các DVHST trở thành yêu cầu bắt 

buộc trong xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển, đặc biệt là các quy hoạch vùng và cảnh 

quan 

- Đưa chi trả DVHST thành một trong các giải pháp chủ đạo trong quản lý rừng bền vững, phục 

hồi đất và hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế, giảm nghèo và bảo 

tồn văn hóa truyền thống địa phương 

- Hoàn thiện khung thể chế và pháp lý về chi trả DVHST (bao gồm chính sách chia sẻ lợi ích) 

giúp cho việc quản lý, điều phối, hỗ trợ các hoạt động chi trả DVHST trên cả nước. Đảm bảo 

nguyên tắc dân chủ, bình đẳng giới, sự tham gia rộng rãi của tất cả các bên liên quan (nhất là 

phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách) trong chi trả DVHST, từ xây 

dựng chính sách đến thực thi và giám sát, kiểm tra. 

2. MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 

1.1. Nghiên cứu đánh giá và định giá gói dịch vụ hệ sinh thái 

Mục tiêu: Nghiên cứu xác định gói các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản có đóng góp cho môi trường và xã 

hội, định lượng và định giá toàn bộ giá trị đóng góp này để làm cơ cho việc xác định chi trả, và xác 

định người sản xuất cũng như người sử dụng gói DVHST này. 

Chỉ số đánh giá 1: đến tháng 06 năm 2022, hoàn thành xây dựng đề cương nghiên cứu đánh giá và 

định lượng và định giá gói các DVHST cơ bản đóng góp cho môi trường và xã hội. 

Chỉ số đánh giá 2: đến tháng 12 năm 2025, hoàn thành đánh giá, định lượng và định giá trị gói các 

DVHST cơ bản đóng góp cho môi trường và xã hội, bao gồm các mối quan hệ giữa các DVHST với 

các cộng đồng dân tộc thiểu số, phụ nữ và các đối tượng chính sách khác. 

1.2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái 

Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán các tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái 

vào việc ước tính GDP xanh. 

Chỉ số đánh giá 1: đến tháng 06 năm 2023, hoàn thành xây dựng đề cương nghiên cứu hệ thống hạch 

toán các tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái vào việc ước tính GDP xanh. 

Chỉ số đánh giá 2: đến tháng 12 năm 2025, hoàn thành nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán các 

tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái vào việc ước tính GDP xanh và xây dựng khuyến nghị cho 

lộ trình thực hiện. 

1.3. Thí điểm chi trả gói dịch vụ hệ sinh thái theo cảnh quan 

Mục tiêu: Thí điểm Chi trả DVHST cho gói các DVHST xác định ở trên tại ít nhất ba vùng miền, đại 

diện cho Tây Nguyên, Miền núi và Duyên hải. Hoàn thiện khung chính sách và thể chế hỗ trợ thực 

hiện Chi trả DVHST. 

Chỉ số đánh giá 1: đến tháng 06 năm 2023, hoàn thành xây dựng đề cương nghiên cứu và rà soát 

khung chính sách và thể chế hỗ trợ việc thực hiện chi trả DVHST theo gói. 

Chỉ số đánh giá 2: đến tháng 12 năm 2025, hoàn thành nghiên cứu và rà soát khung chính sách và thể 

chế hỗ trợ việc thực hiện chi trả gói DVHST theo cảnh quan, bao gồm cả chính sách chia sẻ lợi ích, cơ 
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chế và chính sách đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng giới, sự tham gia rộng rãi của tất cả các bên 

liên quan (nhất là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách). 

Chỉ số đánh giá 3: đến tháng 6 năm 2027, hoàn thành xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình thí 

điểm chi trả gói DVHST theo cảnh quan tại ít nhất ba tỉnh đại diện cho Tây Nguyên, Miền núi và 

Duyên hải; bao gồm cả cấu trúc thể chế và khung chính sách hỗ trợ. 

Chỉ số đánh giá 4: đến tháng 12 năm 2030, hoàn thành đánh giá tổng kết việc thực hiện chương trình thí 

điểm chi trả gói DVHST theo cảnh quan và khung chính sách và thể chính hỗ trợ việc thực hiện chi 

trả; và đưa ra các khuyến nghị cho mở rộng thực hiện chi trả DVHST theo gói trên phạm vi toàn quốc. 

Khung thể chế và pháp lý về chi trả DVHST (bao gồm chính sách chia sẻ lợi ích) cần đảm bảo nguyên 

tắc dân chủ, bình đẳng giới, sự tham gia rộng rãi của tất cả các bên liên quan (nhất là phụ nữ, đồng bào 

dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách) trong chi trả DVHST. 

Chỉ số đánh giá 5: từ năm 2031, thực hiện chi trả gói DVHST treo cảnh quan trên phạm vi toàn quốc. 

3. DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN 

Phần này sẽ thảo luận ba chương trình ưu tiên liên quan đến DVHST trong Chiến lược PTLN 2021-

2030, bao gồm (i) Dự án nghiên cứu đánh giá và định giá gói dịch vụ hệ sinh thái theo cảnh quan (ii) 

Dự án nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái, và (iii) 

Chương trình thí điểm chi trả gói dịch vụ hệ sinh thái theo cảnh quan. 

1.1.  Dự án nghiên cứu đánh giá và định giá gói dịch vụ hệ sinh thái 

Mục tiêu: xác định gói các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản có đóng góp cho môi trường và xã hội, định 

lượng hóa toàn bộ giá trị đóng góp này để làm cơ cho việc xác định chi trả, và xác định người sản 

xuất cũng như người sử dụng gói DVHST này 

Phạm vi: Các tỉnh có rừng trên phạm vi cả nước. 

Ngân sách ước tính: XXX tỷ đồng. 
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Các hoạt động chính và lộ trình thực hiện: 

 

Hoạt động chính Th.gian dự kiến Cơ quan p.trách Nguồn lực 

Xây dựng đề cương nghiên cứu đánh 

giá, định lượng và định giá gói các 

DVHST cơ bản đóng góp cho môi 

trường và xã hội 

1-6/2022 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Đấu thầu chọn nhóm nghiên cứu thực 

hiện 

6-12/2022 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Thu thập số liệu, đánh giá hiện trường 1/2023-12/2024 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước & QT 

Phân tích số liệu, xây dựng báo cáo và 

tham vấn kết quả sơ bộ 

1-10/2025 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Hoàn thiện báo cáo 11-12/ 2025 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

 

 

1.2.  Dự án nghiên cứu xây dựng hệ thống hạch toán tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái 

Mục tiêu: xây dựng hệ thống hạch toán các tài khoản môi trường và dịch vụ hệ sinh thái vào việc ước 

tính GDP xanh và đề xuất lộ trình thực hiện. 

Phạm vi: toàn quốc. 

Ngân sách ước tính: XXX tỷ đồng. 

Các hoạt động chính và lộ trình thực hiện: 

 

Hoạt động chính Th.gian dự kiến Cơ quan p.trách Nguồn lực 

Xây dựng đề cương nghiên cứu xây 

dựng hệ thống hạch toán các tài khoản 

môi trường và dịch vụ hệ sinh thái vào 

việc ước tính GDP xanh 

1-6/2023 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 
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Đấu thầu chọn nhóm nghiên cứu thực 

hiện 

6-12/2023 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Thu thập số liệu, phân tích số liệu 1-12/2024 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước & QT 

Xây dựng báo cáo, đề xuất lộ trình hạch 

toán các tài khoản môi trường và dịch 

vụ hệ sinh thái vào việc ước tính GDP 

xanh, và tham vấn kết quả sơ bộ 

1-10/2025 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Hoàn thiện báo cáo và lộ trình 11-12/ 2025 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

 

 

1.1.1. Chương trình thí điểm chi trả dịch vụ hệ sinh thái theo gói 

Mục tiêu chung: Đưa Chi trả DVHST thành một giải pháp chủ đạo trong quản lý rừng bền vững, phục 

hồi đất và hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế, giảm nghèo và bảo tồn văn hóa 

truyền thống địa phương. 

Mục tiêu cụ thể: (i) thí điểm việc thực hiện chi trả DVHST theo gói tại ít nhất ba vùng miền, đại diện 

cho Tây Nguyên, Miền núi và Duyên hải; (ii) hoàn thiện thể chế và chính sách cấp quốc gia hỗ trợ 

việc thực hiện Chi trả DVHST; và (iii) xây dựng khuyến nghị và lộ trình cho việc thực hiện chi trả 

DVHST theo gói trên phạm vi toàn quốc. 

Phạm vi: ít nhất ba tỉnh đại diện cho ba vùng sinh thái: Tây Nguyên, Miền núi và Duyên hải Ngân 

sách ước tính: XXX tỷ đồng. 

Các hoạt động chính và lộ trình thực hiện: 

 

Hoạt động chính Th.gian dự kiến Cơ quan p.trách Nguồn lực 

Xây dựng đề cương nghiên cứu và rà 

soát khung chính sách và thể chế hỗ trợ 

việc thực hiện chi trả DVHST theo gói 

1-6/2023 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Đấu thầu chọn nhóm nghiên cứu thực 

hiện nghiên cứu và rà soát chính sách 

6-12/2023 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 
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Thu thập và phân tích số liệu 1-12/2024 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước & QT 

Xây dựng báo cáo, xây dựng dự thảo 

thể chế và chính sách cho việc thí điểm 

chi trả DVHST theo gói và tham vấn kết 

quả sơ bộ 

1-12/2025 Nhóm nghiên cứu Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Xây dựng chương trình thí điểm chi trả 

DVHST theo gói, tham vấn các bên liên 

quan 

1/2026-6/ 2025 Nhóm nghiên cứu, 

VNFF 

Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Thực hiện chương trình thí điểm chi trả 

DVHST theo gói tại ít nhất ba tỉnh đại 

diện cho Tây Nguyên, Miền núi và 

Duyên hải 

6/2027-12/2030 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Đánh giá tổng kết việc thực hiện 

chương trình thí điểm chi trả DVHST 

theo gói và khung chính sách và thể 

chính hỗ trợ việc thực hiện chi trả; và 

và xây dựng kế hoạch cho việc áp dụng 

Chi trả DVHST trên phạm vi toàn quốc 

cũng như khung chính sách và thể chế 

liên quan. 

1-12/2030 VNFF Ngân sách nhà 

nước, các dự án 

trong nước và 

quốc tế 

Thực hiện chi trả DVHST theo gói trên 

phạm vi toàn quốc 

1-12/2030 VNFF 
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