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Dự án ‘Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở Việt Nam’
(Dự án GIZ-Bio Giai đoạn II) có mục tiêu là các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp quốc gia và
cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý các khu rừng được bảo vệ phải thực hiện các cơ chế mang lại lợi
ích từ bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững cho cộng đồng địa phương. Dự án có
ba hợp phần: khung luật pháp và chính sách về đa dạng sinh học và rừng, nâng cao năng lực/tài
chính và quản lý hiệu quả các khu rừng được bảo vệ, và thực hiện và giám sát Hiệp định đối tác tự
nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).
Một trong các hoạt động được thực hiện trong hợp phần hai của dự án là xây dựng các chiến
lược tài chính bền vững cho Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Các chiến
lược này nhằm bổ sung cho các kế hoạch quản lý rừng bền vững (QLRBV) đang được lập (cũng
với sự hỗ trợ của dự án GIZ-Bio) phù hợp với các điều khoản của Luật Lâm nghiệp 2018 và Luật
Quy hoạch cùng với các nghị định có liên quan.
Như đã thống nhất với dự án và Vụ Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ (DOPAM), mục đích của
hướng dẫn này là đưa ra một cách tiếp cận nhằm tăng cường tính bền vững về tài chính của bảo
tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái và nêu rõ các cơ chế cụ thể có thể được sử dụng để tạo ra
nguồn vốn mới và khắc phục các hạn chế về tài chính đối với việc quản lý hiệu quả KBT. Các chiến
lược tài chính bền vững sẽ được xây dựng thông qua một quá trình có sự tham gia về đánh giá
kỹ thuật, lập kế hoạch chiến lược, và tài liệu hóa, với sự tham gia của các Ban quản lý Khu bảo
tồn (BQL KBT), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) và DOPAM, các cơ quan chủ quản có liên quan khác,
chính quyền các tỉnh và huyện, cũng như chính quyền địa phương, những người sử dụng đất và
tài nguyên cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động trong và xung quanh các Khu
bảo tồn (KBT), các chuyên gia khác và các bên có liên quan chủ chốt.
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TỪ VIẾT TẮT

BQL

Ban quản lý

CFA

Liên minh tài chính bảo tồn

CSO

Tổ chức xã hội dân sự

CTDVMTR

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

GIZ

Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức

GIZ-Bio

Dự án Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng sinh học rừng & các Dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam

ICCA

Khu bảo tồn của người bản địa và cộng đồng địa phương

KBTTN

Khu bảo tồn thiên nhiên

NGO

Tổ chức phi chính phủ

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

OECM

Các biện pháp bảo tồn dựa trên phân định khu vực có hiệu quả khác

PAFSAT

Công cụ tự đánh giá tài chính khu bảo tồn

QLRBV

Quản lý rừng bền vững

RĐD

Rừng đặc dụng

RPH

Rừng phòng hộProtection forest

TCLN

Tổng cục Lâm nghiệp

UBND

Ủy ban nhân dân

USD

Đô-la Mỹ (vào thời điểm viết báo cáo, USD 1 = khoảng 23,000 đồng)

VND

Đồng Việt Nam (vào thời điểm viết báo cáo, USD 1 = khoảng 23.000 đồng)

VQG

Vườn Quốc gia

VPA/FLEGT

Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản
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1. GIỚI THIỆU

PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU
Tài liệu này đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng cách tiếp cận
từng bước đơn giản để lập kế hoạch tài chính bền vững cho
các KBT. Hướng dẫn này hỗ trợ thiết thực cho các cán bộ lập kế
hoạch và quản ký KBT trong việc xác định, thiết kế và thực
hiện các biện pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính, tính
công bằng và tính bền vững của các nỗ lực bảo tồn của họ.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là phương pháp tiếp cận
từng bước này dự kiến sẽ được thực hiện như là một phần
không tách rời của, và hỗ trợ trực tiếp cho, các quá trình lập kế
hoạch quản lý KBT chung. Phương pháp này giả định rằng
một số dạng kế hoạch quản lý đã có sẵn hoặc đang được xây
dựng và các biện pháp tài chính bền vững có thể được lồng
ghép vào trong các kế hoạch đó.

Các hướng dẫn được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ khu bảo
tồn nào. Trọng tâm chính của hướng dẫn là các KBT trong hệ
thống rừng phòng hộ (RPH) thuộc quản lý của chính phủ (bao
gồm vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài
và sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan và vườn thực vật). Tuy
nhiên, cũng có thể sử dụng cách tiếp cận từng bước để lập kế
hoạch tài chính bền vững cho các khu bảo tồn trên đất công,
đất tư nhân, đất của cộng đồng hoặc tổ chức, bao gồm các
Khu bảo tồn của người bản địa và cộng đồng địa phương
(ICCA) và/hoặc các biện pháp bảo tồn dựa trên phân định khu
vực có hiệu quả khác (OECM).

NGƯỜI DÙNG DỰ KIẾN
Hướng dẫn này dự kiến sẽ được sử dụng bởi bất kỳ nhóm hoặc
đơn vị nào chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và/hoặc quản lý
KBT (bao gồm cả các nhóm/đơn vị được thuê để xây dựng các
kế hoạch tài chính bền vững). Các đơn vị này có thể bao gồm
các BQL KBT và các cơ quan chính phủ khác (ở cấp quốc gia,
tỉnh và huyện/xã) cũng như các trường đại học và các viện
nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn, các tổ chức phi chính phủ
(NGO), các tổ chức xã hội dân sự (CSO), các nhóm cộng đồng,
các chủ đất tư nhân và các doanh nghiệp.
Mặc dù hướng dẫn này nhằm phục vụ cho những người làm
chuyên môn nhưng lại không nhắm tới các chuyên gia tài

chính. Cho dù một số kiến thức về lập kế hoạch chiến lược và
quản lý KBT được giả định, nhưng để áp dụng cách tiếp cận
từng bước thì không cần phải có kiến thức nền tảng chi tiết về
tài chính bền vững.
Trước hết, tài liệu này đưa ra tóm tắt về các nguyên tắc, khái
niệm và định nghĩa làm nền tảng cho tài chính KBT nhằm mục
đích giúp người đọc làm quen với cách tư duy bức tranh toàn
cảnh. Sau đó sẽ là những hướng dẫn thực tế hơn về cách thức
áp dụng từng bước của quy trình lập kế hoạch tài chính bền
vững. Các tài liệu đọc thêm và tham khảo sẽ giúp người đọc có
được cái nhìn sâu hơn về các chủ đề và phương pháp cụ thể.
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Tài liệu hướng dẫn này gồm năm phần:
GIỚI THIỆU
Phần này, giới thiệu về hướng dẫn. Chương này trình bày về thông
tin cơ bản, các mục tiêu và đối tượng hướng tới, đồng thời tóm tắt
phạm vi và nội dung của hướng dẫn;
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ DẪN
Giải thích các khái niệm cơ bản và các nguyên tắc chỉ dẫn mà cách
tiếp cận từng bước sẽ thực hiện và áp dụng. Điều quan trọng là phải
đọc và hiểu được ‘logic tài chính bền vững’ này trước khi bắt đầu xác
định, thiết kế và xây dựng các giải pháp tài chính cho KBT;
BỐI CẢNH TÀI CHÍNH KBT Ở VIỆT NAM
Xem xét bối cảnh tài chính KBT ở Việt Nam. Chương này đánh giá
ngắn gọn về tình hình tài trợ của các khu rừng đặc dụng, bao gồm cả
tóm tắt những yêu cầu pháp lý chính đối với các nguồn tài trợ và việc
tạo thu nhập, cũng như các thủ tục về lập kế hoạch, quản lý và báo
cáo tài chính. Thông tin về thay đổi chính sách hiện hành nhằm
khuyến khích và yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các
KBT) hướng tới “tự chịu trách nhiệm” về tài chính hơn nữa cũng được
đưa ra trong chương này;
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH BỀN VỮNG
Trình bày về cách thức áp dụng cách tiếp cận từng bước. Chương này
đưa ra các gợi ý về cách chuẩn bị và hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch
đồng thời gợi ý về các tài liệu đọc thêm và tham khảo để hỗ trợ cho việc
đánh giá, thiết kế và thực hiện các giải pháp tài chính bền vững. Đối với
mỗi bước, sẽ có thông tin về mục đích, các câu hỏi chính cần được trả
lời, danh sách kiểm tra và các mẫu để ghi thông tin, các công cụ thu
thập số liệu và các nguồn, cũng như các vấn đề cần ghi nhớ và lưu ý; và
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cung cấp một danh sách tham khảo các tài liệu chính về tài chính
bền vững của KBT.
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2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÁC NGUYÊN
TẮC CHỈ DẪN

Như giải thích dưới đây (và trình bày trong cách tiếp cận từng bước được mô tả ở chương 4 của
hướng dẫn), khái niệm tài chính bền vững không chỉ đơn thuần là cải thiện các thủ tục lập ngân
sách và các nỗ lực huy động nguồn lực mà mối quan tâm là đạt được những thay đổi lâu dài và có
cấu trúc trong các điều kiện tài chính ảnh hưởng tới bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái và cho
phép (hoặc hạn chế) quản lý hiệu quả KBT. Trọng tâm là thúc đẩy tư duy phối hợp:

z Hướng tới thúc đẩy những cải tiến tại chỗ về tính bền vững
tài chính của các kế hoạch quản lý KBT đã được thống
nhất;

z Thừa nhận rằng tính bền vững về tài chính có nhiều khía
cạnh và động lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sẵn
có của nguồn vốn; và

z Xem xét và tìm cách chủ động huy động sự tham gia của
các bên liên quan chịu trách nhiệm chi cho bảo tồn đa
dạng sinh học và hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan, và
do đó có tiềm năng ảnh hưởng tới tình trạng của các KBT;

z Xây dựng các giải pháp tài chính tích hợp cân bằng nhu
cầu về nguồn vốn với các biện pháp khuyến khích hành vi,
các hệ thống quản lý và hành chính cải tiến và các điều kiện
tài chính thuận lợi khác.

LỒNG GHÉP TÀI CHÍNH BỀN VỮNG VÀO TRONG LẬP KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ KBT
Nguyên tắc chính làm cơ sở cho cách tiếp cận từng bước là các giải pháp tài chính bền vững cần
được lồng ghép vào, đồng thời nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho, khung quản lý KBT đã được
thống nhất và hoạch định rõ ràng để quản lý KBT.
Mặc dù rất nhiều thời gian và công sức thường được dành vào
việc xây dựng các kế hoạch quản lý KBT nhưng rất nhiều kế
hoạch chưa từng được thực hiện do thiếu nguồn vốn. Gần
như hầu hết các kế hoạch quản lý đều bao gồm phần ngân
sách và một số kế hoạch còn bao gồm cả dự báo doanh thu và
thậm chí (trong một số ít trường hợp) một chiến lược đơn giản
về huy động nguồn lực. Tuy nhiên, hầu hết các kế hoạch quản
lý KBT đều không có cách tiếp cận chiến lược về lập kế hoạch
tài chính trong đó không chỉ nêu rõ số kinh phí cần để thực
hiện kế hoạch quản lý mà còn xem xét nguồn tài trợ sẽ đến từ
đâu, tiếp cận nguồn tài trợ đó như thế nào và cách hiệu quả
nhất để quản lý và chi tiêu số tiền tài trợ này. Việc lồng ghép
các cân nhắc tài chính và kinh doanh ngày càng được thừa
nhận là tạo thành thông lệ tốt trong lập kế hoạch quản lý KBT.
Trên toàn thế giới, việc xây dựng các chiến lược và kế hoạch
tài chính bền vững song song với các kế hoạch quản lý KBT
đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Do đó, các chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững cần luôn
được coi là có mối liên hệ chặt chẽ với kế hoạch quản lý KBT.
Trước khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch tài chính bền
vững, cần phải xây dựng kế hoạch quản lý KBT — hoặc, ít
nhất, có ý tưởng rõ ràng về các mục tiêu quản lý, các hoạt
động và ngân sách và các kết quả bảo tồn dự kiến của KBT.
Nếu không có kế hoạch quản lý KBT thì sẽ không có khuôn
khổ thực hiện hoặc mục tiêu rõ ràng cho các cơ chế tài trợ và
các biện pháp tài chính đang được xây dựng.
Tiếp theo, cần luôn nhớ rằng chiến lược và kế hoạch tài chính
bền vững phụ thuộc vào kế hoạch quản lý KBT– mục đích là
đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính luôn đầy đủ, được chi
tiêu một cách hợp lý và được quản lý hiệu quả để hỗ trợ và tạo
điều kiện cho việc bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và hệ
sinh thái, phù hợp với các mục tiêu của KBT. Như đã nhấn
mạnh bởi Ủy ban Thế giới về Khu bảo tồn của IUCN, “các chiến
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lược tài chính bền vững cần được xây dựng trong bối cảnh
tổng thể của các kế hoạch quản lý khu bảo tồn và khuôn khổ
pháp lý, do đó đảm bảo rằng việc tạo ra doanh thu là một
phương tiện để thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả
hơn và không tự nó trở thành sự kết thúc” (WCPA 2000).
Chiến lược và kế hoạch tài chính KBT thường phục vụ nhiều
mục đích. Theo hiệp hội quốc tế của Liên minh tài chính bảo
tồn (CFA), các chiến lược và kế hoạch này được coi là các tài
liệu nhằm “đưa ra một bức tranh rõ ràng về 1) các nhu cầu tài
chính cần được đáp ứng để thực hiện các hoạt động của kế
hoạch quản lý được đề xuất, và 2) các nguồn thu tiềm năng để
đáp ứng các nhu cầu đó” (CFA 2008). Tóm lại, các chiến lược và
kế hoạch tài chính bền vững nhằm tính toán, đảm bảo và chi
tiêu các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu quản lý
KBT và chỉ ra các cách thức để khắc phục những hạn chế về tài
chính đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh
thái trong bối cảnh thực tế nhất định. Thông tin này cũng có
thể được sử dụng để thông báo về các nhu cầu nguồn vốn của

KBT (và giới thiệu kế hoạch quản lý) tới các bên liên quan, các
đối tác, các nhà tài trợ và đầu tư tiềm năng.
Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình lập kế hoạch tài chính
bền vững không thay thế các quá trình lập kế hoạch tài chính
và ngân sách KBT hiện có theo bất cứ cách nào. Thay vào đó,
nó bổ sung cho các phương pháp và thủ tục này và cung cấp
thông tin chi tiết và toàn diện hơn về hiện trạng tài chính, các
mối đe dọa, các cơ hội và phương thức tài trợ của KBT. Do đó,
chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững nên được hiểu là
những tài liệu được xây dựng dựa trên các định dạng hiện có
và/hoặc bắt buộc đối với lập ngân sách và kế hoạch tài chính.
Thông tin thêm về các công cụ và các cách tiếp cận để lồng
ghép các khía cạnh tài chính bền vững vào quá trình lập kế
hoạch quản lý KBT có thể được tìm thấy trong Bovarnick 2010,
CFA 2008, Emerton et al. 2018, Flores et al. 2008, Landreau
2012, và TNC 2013.

THỪA NHẬN TÍNH ĐA DẠNG CỦA CHI PHÍ BẢO TỒN VÀ CÁC ĐƠN VỊ
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHI
Một chủ đề trọng tâm khác là lập kế hoạch tài chính bền vững cần tính đến các nhu cầu đa dạng
của tất cả các nhóm khác nhau chịu trách nhiệm về các chi phí cho bảo tồn đa dạng sinh học
và hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT, bên cạnh các chi phí quản lý vận hành cho các hoạt
động của ban quản lý KBT ở vùng lõi.

Hình 1: Các chi phí quản lý KBT

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

$

Chi đầu tư và chi thường
xuyên để thực hiện các
hoạt động quản lý KBT
tại chỗ

Các tổ chức chính phủ,
phi chính phủ và xã hội
dân sự, các nhà quản lý
rừng/chủ rừng tư nhân

Nguồn: lấy từ GIZ 2019.

CHI PHÍ CƠ BẢN

$

Chi phí để thiết lập và
duy trì các thiết chế cần
thiết để bảo tồn hiệu quả
và phối hợp

Chủ yếu là chính phủ nhưng
cũng có thể bao gồm các
chủ thể phi chính phủ,
xã hội dân sự và tư nhân

CHI PHÍ CƠ HỘI

$

CHI PHÍ GIAO DỊCH

$

Các cơ hội phát triển, sử dụng
đất và tài nguyên bị bỏ qua
hoặc giảm bớt ở bên trong và
xung quanh KBT và các ngành
có liên quan

tThời gian và các nguồn
lực khác dành cho việc tham
gia vào các hoạt động bảo tồn,
thực thi và tuân thủ các luật
lệ và quy định

Các ngành khác, người
sử dụng đất và tài nguyên
ở địa phương, các doanh
nghiệp, ngành công nghiệp
& chính quyền

Người sử dụng đất và tài
nguyên ở địa phương,
các doanh nghiệp và các
ngành công nghiệp,
các tổ chức đối tác
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Theo truyền thống, hầu hết các nỗ lực tài trợ bảo tồn chỉ tập
trung vào các chi phí vật chất trực tiếp của ban quản lý KBT ở
vùng lõi. Tất nhiên, các chi phí hoạt động này là hoàn toàn
cần thiết đối với việc quản lý hiệu quả KBT. Tuy nhiên, cần xem
xét (và bù đắp hoặc đền đáp theo cách nào đó) cho ít nhất ba
hạng mục chi phí khác và các bên chịu trách nhiệm chi, nếu
muốn công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong
và xung quanh KBT thật sự bền vững về tài chính. Bên cạnh chi
đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động của kế hoạch
quản lý KBT, các hạng mục chi phí này bao gồm chi phí cơ bản,
chi phí cơ hội và chi phí giao dịch (Hình 1).
Cũng cần phải chi trả các chi phí cơ bản cho việc thiết lập và
duy trì các thiết chế và hệ thống cần thiết để bảo tồn phối
hợp và hiệu quả. Các BQL KBT không hoạt động riêng lẻ mà
hầu hết đều là một phần của cơ cấu tổ chức lớn hơn, phụ
thuộc lẫn nhau và phối hợp với các cơ quan và tổ chức khác.
Các mối liên kết và các lĩnh vực hỗ trợ này có thể bao gồm, ví
dụ, các hoạt động tài chính và lập kế hoạch ở cấp trung ương,
hoạch định chính sách, thực thi pháp luật, nghiên cứu, đào tạo
và nâng cao nhận thức. Ví dụ, các BQL của các KBT do trung
ương quản lý dựa vào hỗ trợ thể chế chính từ Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổng cục Lâm nghiệp
(TCLN) và DOPAM, trong khi các BQL của các KBT do tỉnh quản
lý hoạt động dưới sự bảo trợ của UBND tỉnh cũng như Sở
NN&PTNT. Các hoạt động quản lý KBT tại chỗ không thể được
thực hiện một cách hiệu quả trừ khi các chức năng chính và
các cấu trúc hỗ trợ này đã có sẵn, hoạt động tốt và được tài trợ
đầy đủ.
Tương tự như vậy, các nỗ lực quản lý KBT phụ thuộc rất nhiều
vào sự tham gia tích cực của các nhóm khác hoạt động trong
toàn bộ cảnh quan KBT, có ảnh hưởng tới công tác bảo tồn đa
dạng sinh học và hệ sinh thái. Các nhóm này bao gồm các cơ
quan chủ quản và chính quyền địa phương cũng như các hộ
gia đình, các doanh nghiệp và các ngành sử dụng đất và tài
nguyên thiên nhiên ở cả trong vùng lõi lẫn vùng đệm. Bên
cạnh đó, ban quản lý KBT cũng thường làm việc với mạng lưới
các tổ chức đối tác có thể bao gồm từ các tổ chức cơ sở và các
CSO, các NGO trong nước và các chủ thể khu vực tư nhân cho
tới các tổ chức quốc tế.
Cần đảm bảo rằng các bên liên quan này được cấp đầy đủ kinh
phí, được bù đắp và/hoặc đền đáp cho các chi phí mà họ phải
bỏ ra và các hoạt động mà họ thực hiện để hỗ trợ cho bảo tồn.
Điều này không chỉ là chìa khóa để giảm các mối đe dọa đối
với đa dạng sinh học và hệ sinh thái, mà còn có tác động đáng
kể đến nhu cầu và chi tiêu tài chính của cơ quan quản lý KBT.
Ở đây có hai hạng mục chi phí liên quan: chi phí cơ hội và chi
phí giao dịch.
Chi phí cơ hội là các hoạt động kinh tế bị giảm bớt hoặc bị
bỏ qua khi cần hạn chế sử dụng đất hoặc tài nguyên theo một
cách nào đó vì lợi ích bảo tồn, hoặc khi cần phải bỏ qua các cơ
hội phát triển cụ thể. Ví dụ như hạn chế khai thác gỗ và các tài
nguyên thiên nhiên khác, cấm các hoạt động nông nghiệp
hoặc xây dựng, hạn chế con người và vật nuôi tiếp cận khu
vực, thiệt hại mùa màng do động vật hoang dã gây ra, hoặc
các yêu cầu về áp dụng các kỹ thuật và công nghệ sản xuất

mới. Thường thì các chủ đất, người sử dụng tài nguyên, các
doanh nghiệp hoạt động ở vùng đệm và không được tiếp cận
vùng lõi cũng như chính quyền địa phương chịu trách nhiệm
thu thuế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển trong
khu vực là những bên phải chịu các chi phí cơ hội.
Chi phí giao dịch bao gồm các chi phí về thời gian, đi lại và
các chi phí khác mà con người phải trả để thực hiện các
hoạt động bảo tồn, tham gia vào các cuộc họp và tập huấn, và
thực thi và/hoặc tuân thủ các luật lệ và quy định — hoăc thậm
chí là tránh khỏi các yêu cầu và hạn chế nhất định. Chi phí giao
dịch có thể do chính quyền địa phương hoặc các chủ đất cũng
như các đơn vị và tổ chức đối tác phải chi. Chi phí giao dịch có
thể dưới dạng những đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật,
cũng như các loại thỏa thuận chia sẻ chi phí khác nhau.
Lập kế hoạch tài chính bền vững cần phải xem xét tất cả các
loại chi phí này và các bên chịu chi phí - cũng như các nhóm
(thường là chồng chéo nhau) phải chịu trách nhiệm chi. Điểm
mấu chốt là xác định các nhóm phải đối mặt với sự mất cân
đối giữa chi phí so với lợi ích, hoặc nếu không sẽ phải chịu
lỗ ròng từ bảo tồn. Trừ khi những người sử dụng đất và tài
nguyên có đủ động lực để quản lý đa dạng sinh học và các hệ
sinh thái một cách bền vững đồng thời cảm thấy rằng việc làm
này là đáng giá về mặt kinh tế và tài chính thì sẽ khó đạt được
các mục đích và mục tiêu của kế hoạch quản lý KBT. Ngay cả
khi cơ quan quản lý KBT không có trách nhiệm phải thực hiện
hành động trực tiếp thì điều quan trọng là chiến lược tài chính
bền vững phải nhận ra và phát đi tín hiệu yêu cầu để những
người khác tài trợ cho các chi phí này và giải quyết những
thiếu hụt tài chính này.
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GIẢI QUYẾT CÁC KHÍA CẠNH VÀ ĐỘNG LỰC CỦA TÍNH BỀN VỮNG VỀ
TÀI CHÍNH
Khái niệm quan trọng thứ ba là tính bền vững về tài chính có nhiều khía cạnh và động lực, bao
gồm nhưng không giới hạn ở sự sẵn có của nguồn vốn. Tạo ra nhiều tiền hơn có thể là (và
thường là) điều kiện cần thiết để kế hoạch quản lý KBT bền vững về tài chính, nhưng bản thân nó
hiếm khi là đủ.

Với sự đa dạng của chi phí bảo tồn và các bên chịu trách nhiệm
chi (như mô tả ở trên) thì tính bền vững về tài chính bao gồm
nhiều khía cạnh hơn là chỉ đảm bảo đủ nguồn vốn. Các hạn
chế tài chính đối với công tác quản lý hiệu quả, công bằng và
bền vững KBT không chỉ đơn thuần là thiếu tiền. Một loạt các
yếu tố cấu trúc khác cũng có khả năng ảnh hưởng tới tính bền
vững về tài chính của các nỗ lực bảo tồn và hạn chế hiệu quả
và tác động của chi tiêu.
Ví dụ, một thách thức phổ biến là việc lập kế hoạch ngân sách
KBT thường thiếu sự liên kết chặt chẽ với các nhu cầu quản lý
và các ưu tiên bảo tồn tại chỗ. Các vấn đề quan trọng khác bao
gồm nguồn, sự đa dạng và thời điểm của các nguồn vốn, hình
thức cấp vốn, liệu các khoản thu có được giữ lại và tái đầu tư
cho bảo tồn hoặc ở cấp địa điểm hay không, thu nhập tích lũy
cho ai, quỹ được chi cho mục đích gì, cũng như các khung thể
chế, chính sách và lập kế hoạch xác định cách thức các nguồn

tài chính được yêu cầu, phân bổ, quản lý và sử dụng. Không
phải lúc nào tiền cũng có sẵn vào đúng thời điểm và địa điểm,
cho các hoạt động được ưu tiên cao nhất trong các điều khoản
quản lý của KBT hoặc cho các nhóm thực sự phải chi trả các chi
phí bảo tồn.
Theo định nghĩa của Ủy ban Thế giới về Khu bảo tồn của IUCN,
tính bền vững về tài chính có thể được hiểu là “khả năng đảm
bảo các nguồn tài chính đầy đủ, ổn định và dài hạn, và phân
bổ các nguồn này một cách kịp thời và theo hình thức phù
hợp, để trang trải toàn bộ chi phí của các KBT và đảm bảo rằng
các KBT được quản lý một cách hiệu quả phù hợp với các mục
tiêu bảo tồn và các mục tiêu khác” (Emerton et al. 2006, Hình
2). Như đề cập ở trên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu
có các thể chế và chính sách mạnh mẽ và hiệu quả, cùng với
một khuôn khổ vững chắc để lập kế hoạch và thực hiện bảo
tồn có lồng ghép các biện pháp tài chính.

Hình 2: Tính bền vững về tài chính

Số lượng

Khả năng đảm
bảo các nguồn tài chính
Nguồn vốn được giữ lại
& chia sẻ như thế nào
Nguồn vốn được sử dụng
cho ai và để làm gì

đầy đủ, ổn định và dài hạn, để

Sự đảm bảo & đa dạng

phân bổ các nguồn này một cách kịp
thời và theo hình thức phù hợp, để trang
trải toàn bộ chi phí của các KBT, và đảm
bảo rằng các KBT được quản lý một
cách hiệu quả phù hợp với các
mục tiêu bảo tồn và các mục
tiêu khác

Nguồn: lấy từ Emerton et al. 2006

Mối liên hệ với các hành
động và hành vi bảo tồn
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Ngoài câu hỏi cơ bản là liệu có đủ kinh phí để trang trải các
nhu cầu chi tiêu hay không, còn có tám điều kiện đặc biệt
quan trọng khác (và/hoặc hạn chế cần khắc phục) đối với tính
bền vững về tài chính của KBT:
z Đa dạng: có đủ các nguồn tài chính để cung cấp đủ kinh
phí, giải quyết các nhu cầu chi phí khác nhau, hướng đến
các bên chịu trách nhiệm chi khác nhau, và phân tán rủi ro
tài chính không?
z An toàn: các dòng vốn có thể dự đoán được và ổn định
trong dài hạn không?
z Hiệu quả về chi phí và hiệu quả chi tiêu: các nguồn vốn
có được chi tiêu theo cách hữu hiệu và đáng giá nhất, mang
lại tác động lớn nhất hay không?
z Lập kế hoạch và quản lý: có các hệ thống và thủ tục để
đảm bảo có thể cung cấp đúng loại và số tiền tài trợ vào
đúng thời điểm, đúng chỗ, đúng nhóm và đúng mục đích
không?
z Phù hợp: Ngân sách và các công cụ tài chính có phù hợp
với các nhu cầu và ưu tiên bảo tồn, và hướng tới việc khắc

phục các mối đe dọa chính, các động lực và hạn chế tài
chính không?
z Mục tiêu và phân chia: nguồn vốn và ưu đãi có được dành
cho các nhóm thực sự chịu trách nhiệm về các chi phí bảo
tồn một cách đầy đủ, thích hợp và hiệu quả không?
z Môi trường kinh tế và chính sách hỗ trợ: các điều kiện
kinh tế, tài khóa, chính sách, giá cả, thị trường và sinh kế
chung có hỗ trợ cho các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học
và hệ sinh thái không?
z Các điều kiện hỗ trợ khác: có đủ năng lực tổ chức và kỹ
thuật, ưu tiên chính sách, sự chấp nhận của xã hội, ý chí
chính trị, v.v.. để hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả và để
đảm bảo rằng sẽ tạo ra đủ nguồn vốn và đầu tư để hỗ trợ
cho công tác bảo tồn không?

Thông tin thêm
về các khía cạnh và động lực của tính bền vững về
tài chính có thể được tìm thấy trong Emerton et
al. 2006, và GIZ 2019.
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XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TÍCH HỢP
Đặc điểm chính của cách tiếp cận từng bước là nó hướng tới việc xây dựng các giải pháp tài
chính tích hợp. Thay vì chỉ tập trung vào việc huy động vốn và các nguồn lực, các giải pháp tài
chính tích hợp kết hợp các cơ chế tài trợ, các ưu đãi, các hệ thống hành chính và quản lý tài chính
tiên tiến, đồng thời tìm cách tạo ra các điều kiện hỗ trợ khác cần thiết cho sự bền vững về tài
chính tại một KBT nhất định.

Sự hiểu biết sâu hơn về các chi phí và tính bền vững về tài
chính (và về các hạn chế tài chính và các điều kiện hỗ trợ cho
các nỗ lực bảo tồn hiệu quả và công bằng) thể hiện cách tiếp
cận khác hẳn so với các cách tiếp cận tài chính KBT truyền
thống. Vượt ra ngoài mối quan tâm về tài trợ tiền mặt, trọng
tâm của cách tiếp cận này là xây dựng ‘các giải pháp tài
chính’ tích hợp – các gói biện pháp, công cụ và can thiệp
được thiết kế nhằm giải quyết các rào cản về tài chính đối với

việc quản lý hiệu quả KBT và bù đắp toàn bộ các chi phí bảo
tồn hoặc đền đáp cho các đơn vị chịu trách nhiệm chi (Hình 3).
Như được định nghĩa bởi CFA và UNDP, giải pháp tài chính
nên được hiểu là “một cách tiếp cận tổng hợp khuyến khích
các hành động tích cực để giải quyết một vấn đề hoặc thách
thức cụ thể bằng cách sử dụng các công cụ tài chính và kinh tế
theo bối cảnh” (Meyers et al. 2020, UNDP 2018).

Hình 3: Các yếu tố của giải pháp tài chính tích hợp

Nguồn vốn để trang trải cho các chi phí trực tiếp và gián tiếp
của KBT và các đơn vị chịu trách nhiệm chi
Các đầu vào bằng tiền và hiện vật để bù đắp hoặc đền đáp cho
các chi phí thực hiện các hoạt động bảo tồn và các kết quả đầu ra

Hỗ trợ & tăng cường (mâu thuẫn & làm suy yếu)
Giá cả, thị trường, cơ chế tài khóa,
sinh kế & các công cụ và can thiệp khác
để thực hiện các hoạt động nhằm bảo tồn
đa dạng sinh học và các hệ sinh thái và tránh
làm suy thoái và gây ra thiệt hại, hấp dẫn,
khả thi và bền vững về tài chính

Các thủ tục và quá trình lập kế hoạch,
quản lý & báo cáo để đảm bảo rằng nguồn
vốn được nhận đủ và được chi tiêu đúng thời điểm,
theo hình thức phù hợp, bởi đúng người,
cho các hoạt động ưu tiên cao nhất nhằm
đạt được các mục tiêu bảo tồn

Các ưu đãi tài chính nhằm cho phép, khuyến khích và
yêu cầu mọi người bảo tồn đa dạng sinh học trong quá
trình thực hiện các hoạt động kinh tế của mình

Các hệ thống để quản lý tài chính một cách
hiệu quả, công bằng và bền vững phù hợp với các
mục tiêu bảo tồn

Nguồn: lấy từ GIZ 2019

Các giải pháp tài chính tích hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao
gồm tạo ra các nguồn vốn mới, khắc phục những hạn chế
tài chính phi tiền tệ, thiết lập các hệ thống để đảm bảo
rằng các nguồn lực tài chính được quản lý và điều hành
một cách hiệu quả, và cung cấp môi trường tài chính thuận
lợi và các ưu đãi. Điểm mấu chốt là đảm bảo rằng công tác
bảo tồn phải hấp dẫn, khả thi và bền vững về mặt tài chính đối
với tất cả các nhóm và các lĩnh vực chịu trách nhiệm chi, hoặc
đối với các bên mà hành động của họ có khả năng tác động
tới hiện trạng đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Nếu được kết
hợp một cách có chiến lược, các cơ chế tài chính khác nhau có

thể bổ sung và củng cố lẫn nhau. Ví dụ, một cơ chế có thể tạo
ra doanh thu, một cơ chế khác tiết kiệm chi phí, một cơ chế
khác nữa cải thiện các thủ tục lập kế hoạch tài chính và hiệu
quả chi tiêu, và cuối cùng một cơ chế khác thì có những ưu đãi
cho một nhóm cụ thể khi tham gia và hỗ trợ cho các hoạt
động bảo tồn đa dạng sinh học (Lazić and Emerton 2020).

Thông tin thêm
về khái niệm giải pháp tài chính tích hợp có thể được
tìm thấy trong GIZ 2019 và Meyers et al. 2020.

14

3. BỐI CẢNH TÀI CHÍNH KBT Ở VIỆT NAM

Các khu rừng đặc dụng (RĐD) và rừng phòng hộ (RPH) chiếm khoảng 46,7% diện tích rừng của
Việt Nam. Hai loại rừng này đóng một vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ
đầu nguồn, phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, và
đồng thời cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng nông thôn, miền núi và các dân tộc thiểu số.
Theo TCLN, 395 khu RĐD và RPH đã được thiết lập trên toàn quốc, với tổng diện tích là 6,75 triệu
ha. Có 164 khu RĐD (33 VQG, 57 KBTTN, 12 khu bảo tồn loài và sinh cảnh, 53 khu bảo tồn cảnh
quan và 9 khu rừng phục vụ nghiên cứu và thí nghiệm khoa học) và 231 BQL RPH1.

CÁC NGUỒN VỐN CHO KBT
Theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư số 28/2018/TTBNNPTNT, các BQL rừng được phép sử dụng nhiều nguồn vốn
khác nhau, bao gồm ngân sách Nhà nước (để chi cho đầu tư
phát triển, chi thường xuyên và không thường xuyên, nghiên
cứu khoa học, giáo dục môi trường, v.v..), nguồn lực xã hội (các
khoản thu từ cho thuê rừng và đất rừng, chi trả dịch vụ môi
trường rừng (CTDVMTR), du lịch sinh thái và các dịch vụ kinh
doanh khác, từ các doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình) và
các nguồn tài trợ quốc tế2.
Trong giai đoạn 2014-2019, ngân sách nhà nước đã đầu tư cho
các BQL RĐD và RPH để xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng,
mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, bảo
tồn và phát triển rừng. Ngân sách quốc gia chi cho 69% của
các hợp đồng bảo vệ RĐD và 39,2% của các hợp đồng bảo vệ
RPH, trong khi đầu tư vào phục hồi và phát triển rừng chiếm
khoảng 38,8% đối với RĐD và 72% đối với RPH3.
Ngân sách quốc gia dành cho các hoạt động nghiên cứu về
rừng tương đối nhỏ mặc dù số lượng các dự án nghiên cứu tại
các VQG đã và đang tăng lên theo thời gian. Năm 2017, có 62
dự án nghiên cứu với tổng ngân sách 41,4 tỷ đồng, năm 2018
có 74 dự án trị giá 60,4 tỷ đồng và năm 2018 có 23 dự án
nghiên cứu mang lại nguồn kinh phí là 26,1 tỷ đồng cho các
KBTTN. Tuy nhiên, các KBT phải đối mặt với rất nhiều thách
thức trong việc tiếp cận ngân sách nghiên cứu khoa học do
năng lực nghiên cứu và nguồn kinh phí hạn chế. Mặc dù hầu
hết các KBT đều có phòng nghiên cứu khoa học nhưng lại
hiếm khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu. Các BQL chưa
tận dụng được lợi thế về sinh thái và đa dạng sinh học cao của
mình cũng như các cơ chế mới trong việc tiếp cận và chia sẻ
nguồn gen nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa
học (Le Thien Duc et. al 2019).

Bên cạnh đó, các BQL của cả RĐD và RPH đều có thu nhập từ
CTDVMTR, du lịch sinh thái và các nguồn lực xã hội khác. Số
tiền nhận được từ CTDVMTR đã tăng lên hàng năm kể từ giai
đoạn thực hiện thí điểm. Năm 2011, thu nhập từ CTDVMTR là
283 tỷ đồng, tới năm 2020 con số này đã tăng lên 2.820 tỷ
đồng (Hình 4). Số các BQL nhận được nguồn vốn từ CTDVMTR
và số tiền nhận được cũng tăng lên tương ứng từ năm 2011 tới
năm 2020 (Winrock International 2021).

https://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/ca-nuoc-co-54-tinh-co-rung-dac-dung-va-59-tinh-co-rung-phong-ho-4106
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-chinh-tai-cac-vuon-quoc-gia-khu-bao-ton-thien-nhien-311934.html
3
https://bnews.vn/quan-ly-rung-dac-dung-phong-ho-thao-diem-nghen-ve-co-che-tu-chu-tai-chinh/152427.html
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Hình 4: Thu nhập từ CTDVMTR giai đoạn 2011-2020

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

283

1,184

1,096

1,335

1,328

1,285

1,709

2,923

2,783

2,820

Tổng số tiền CTDVMTR thu được
(tỷ đồng)
Số các BQL nhận được tiền
CTDVMTR
Tổng số tiền CTDVMTR mà các BQL
nhận được (tỷ đồng)

203

228

215

2,846

2,272

2,287

Rõ ràng rằng, CTDVMTR đem lại tiềm năng lớn về tạo thu nhập
cho các KBT để sử dụng vào việc hỗ trợ cho công tác bảo vệ,
phát triển và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng. Cho đến
nay, CTDVMTR chủ yếu tập trung vào các dịch vụ liên quan tới
nguồn nước cung cấp cho thủy điện và cấp nước đô thị. Trong
tương lai, các khoản CTDVMTR mới từ carbon, nước công
nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái sẽ được lên kế
hoạch triển khai, có tiềm năng trở thành một nguồn vốn mới
quan trọng cho các khu RĐD và RPH. Các nguồn vốn này cũng
có thể giúp đạt được mục tiêu tự chủ tài chính một phần (như
thảo luận dưới đây).
Du lịch sinh thái cũng là một nguồn thu nhập quan trọng
đối với một số BQL rừng. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch

sinh thái mới chỉ được phát triển bởi 61 BQL RĐD (26 VQG,
35 KBTTN và rừng có giá trị về văn hóa/lịch sử). Trong đó, 37
RĐD tự tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, 11 RĐD tham
gia liên doanh liên kết và 13 RĐD cho thuê môi trường rừng.
231 BQL RPH khác vẫn chưa phát triển hoạt động du lịch sinh
thái hoặc chưa có khoản thu nhập nào. Năm 2015, có trên 1,15
triệu lượt du khách tới thăm các khu RĐD, mang lại khoản thu
nhập 77,3 tỷ đồng (Hình 5). Đến năm 2016, doanh thu đã tăng
lên tới 114 tỷ đồng, năm 2017 thu nhập đạt mức 136 tỷ đồng
và năm 2018 các KBT đã đón gần 2,4 triệu lượt khách với
doanh thu xấp xỉ 155,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán vé
tham quan đóng góp tới 115 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu từ
các dịch vụ du lịch sinh thái đã đạt tới con số 185 tỷ đồng, với
số lượt khách là 2,5 triệu.

Hình 5: Số lượng khách du lịch và thu nhập của các KBT giai đoạn 2015-2019

Nội dung

2015

2016

20174

2018

20195

Số lượt khách du lịch

1,153,858

2,060,111

1,574,255

2,390,000

2,500,000

Doanh thu (tỷ đồng)

77.3

114

136

155.5

185

Mặc dù số lượng khách và doanh thu du lịch gia tăng ấn tượng
theo thời gian nhưng điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn
lượng du khách và thu nhập chỉ dồn vào một số VQG như
Phong Nha-Kẻ Bàng, Ba Vì và Cúc Phương. Trong khi đó, các
KBTTN chỉ đón tiếp lượng du khách bằng 2,5% tổng số du
khách tới thăm tất cả các KBT. Khoảng 99% tổng doanh thu
thuộc về các VQG và chỉ có 1% doanh thu là thuộc về các
KBTTN (Le Thien Duc et al. 2019). Thu nhập từ du lịch sinh thái
vẫn còn lâu mới đạt được tiềm năng của nó. Lợi nhuận từ các
hoạt động du lịch sinh thái cũng không đủ cho các khoản chi
phí và tái đầu tư.
4
5

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-chinh-tai-cac-vuon-quoc-gia-khu-bao-ton-thien-nhien-311934.html
http://itdr.org.vn/nghien_cuu/chinh-sach-quan-ly-phat-trien-du-lich-tai-cac-vuon-quoc-gia-va-khu-bao-ton-thien-nhien-viet-nam/
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CÁC NGUYÊN TẮC TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
Các hình ở trên cho thấy rằng hầu hết các BQL RĐD và RPH vẫn
còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước và thu nhập tự
tạo của họ tương đối ít; tự chủ tài chính vẫn còn ở mức thấp6.
Đây không phải là một phương án bền vững. Ngân sách công
đang chịu áp lực nặng nề và sẽ không đủ chi trả cho tất cả các
chi phí của KBT trong dài hạn. Các BQL rừng cần phát triển các
nguồn thu mới và đa dạng hóa danh mục tài trợ thay vì chỉ
phụ thuộc vào ngân sách nhà nước như hiện tại.
Để đạt được các mục tiêu này, trọng tâm chính sách ngày
càng hướng nhiều hơn tới việc chuyển đổi các đơn vị sự
nghiệp công lập, bao gồm cả các ban quản lý rừng, theo
hướng tự chủ và tự chủ tài chính hơn nữa. Bằng cách tăng mức
độ tự chủ về tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được
trao quyền tự chủ lớn hơn trong quản lý và hoạt động, sắp xếp
tổ chức, nhân sự, lập kế hoạch và quản lý tài chính - bao gồm
các quyết định về chi tiêu và thu nhập, cũng như định giá các
dịch vụ theo cơ chế thị trường.
Cần lưu ý là điều này không có nghĩa là nguồn vốn từ ngân
sách công không còn vai trò gì nữa. Luật Lâm nghiệp tiếp tục
quy định rằng " Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ" (Khoản 2,
Điều 4) để "quản lý bền vững về diện tích và chất lượng, bảo
đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che
phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến
đổi khí hậu” (Khoản 1, Điều 3). Tuy nhiên, do yêu cầu kinh phí
ngày càng tăng vượt quá mức ngân sách nhà nước thực tế có
thể chi trả, Luật Lâm nghiệp cũng cho phép và khuyến khích
"xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa giữa lợi
ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân
hoạt động lâm nghiệp” (Khoản 2, Điều 3).
Trọng tâm của tự chủ tài chính là khuyến khích sự tự chủ về tài
chính, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước,
hướng tới việc các KBT ngày càng có khả năng tự trang trải các
khoản chi đầu tư và chi thường xuyên, đồng thời đạt được khả
năng ‘xã hội hóa7’ dịch vụ công thông qua huy động thêm các
khoản phí người dùng và lệ phí. Để đạt được điều này, năm
2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/ND-CP5
nhằm đẩy mạnh quá trình đổi mới toàn diện các đơn vị sự
nghiệp công lập, nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm
cho các cơ quan có cùng chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
nhân lực và tài chính. Theo Khoản 3, Điều 2 của Luật Ngân
sách nhà nước 2015, BQL RĐD là đơn vị sự nghiệp công lập
hoạt động theo cơ chế tài chính của tổ chức sự nghiệp công
lập theo quy định tại Nghị định số 141/2016/ND-CP (trước đây
là Nghị định số 43/2006/ND-CP) của Chính phủ, có thể tự chủ

trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự và các khía
cạnh tài chính8.
Nghị định số 141/2016/ND-CP6 ngày 10 tháng 10 năm 2016
quy định rõ hơn về các nguyên tắc và mục tiêu này. Nghị định
này quy định rằng ngành nông nghiệp và phát triển nông
thôn (bao gồm các khu RĐD) là một trong bảy ngành thuộc
phạm vi điều chỉnh của Nghị định, cần thực hiện cơ chế tự
chủ. Theo quy định này, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tự
chủ trong việc lập và thực hiện các kế hoạch đầu tư. Tự chủ tài
chính nhằm hướng tới chủ động trong đầu tư và nâng cấp cơ
sở hạ tầng du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh
học, song song với cải thiện thu nhập của cán bộ, nhân viên
cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương
sống xung quanh các VQG và KBT. Từ năm 2017 tới năm 2019,
ngành lâm nghiệp cũng sẽ định hướng khuyến khích các VQG
và KBT xây dựng các kế hoạch và lộ trình để thực hiện cơ chế
tự chủ tài chính một phần, nhằm tăng tính chủ động và giảm
phụ thuộc vào ngân sách nhà nước (Le Thien Duc et al. 2019).
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành
Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN về "thực hiện chủ trương xã hội
hóa để thu hút và huy động có hiệu quả các nguồn đầu tư cho
công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng theo quy định của
pháp luật, không làm tổn hại đến sinh thái rừng; bảo vệ môi
trường; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chuyển đổi mục
đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp" và
"các giải pháp thúc đẩy gia tăng các dịch vụ môi trường rừng
và du lịch sinh thái bền vững nhằm tạo thu nhập ổn định để
tái đầu tư cho bảo vệ rừng và chính sách tự chủ của các BQL9”.
Mặc dù đã có một số tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu
này đối với các khu RĐD nhưng việc thực hiện vẫn còn ở giai
đoạn đầu. Cho tới nay, rất ít BQL rừng đạt được một mức độ
đáng kể nào về tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự chủ tài chính.
Việc chuyển đổi sang tự chủ hay tự chủ một phần về tài chính
vẫn là một thách thức lớn. Thường thì việc có được thu nhập
tự tạo vẫn còn rất khó do vị trí xa xôi, địa hình dốc, khó tiếp cận
và các điều kiện cơ sở hạ tầng kém. Số liệu thống kê từ TCLN
cho thấy rằng, hiện chỉ có 8 trong số 33 VQG có thể tự chi trả
một phần các khoản chi thường xuyên của đơn vị mình, số
còn lại vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Chỉ
có một số rất ít VQG đã thực hiện tự chủ tài chính một phần,
như VQG Ba Vì (tự chủ 80%) và VQG Cát Tiên (tự chủ 60%)10.
Các BQL rừng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính do thiếu sự đồng bộ trong các hoạt động
quản lý nhà nước đối với các dịch vụ sự nghiệp công lập và các
cơ quan kinh tế và sự nghiệp khác và do thiếu các định mức

https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-chinh-tai-cac-vuon-quoc-gia-khu-bao-ton-thien-nhien-311934.html
The term ‘socialisation’ is used in (English language translations of) policies and laws to refer to a process of engagement, contribution or investment from private sectors to jointly or  .
dependently develop and operationalize public services and their markets through the development of user fees and charges/
8
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-chinh-tai-cac-vuon-quoc-gia-khu-bao-ton-thien-nhien-311934.html
9
Directive No: 1788/CT-BNN-TCLN of the Ministry of Agriculture dated March 10, 2020. Tasks and solutions in forest management and protection and environmental leasing of special-use
and protection forests
10
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/phuc-hoi-he-sinh-thai-cho-tuong-lai-ben-vung-663248
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kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các lĩnh vực đó. Các định mức là
căn cứ để xác định chi phí và giá của các dịch vụ công và để
giao ngân sách nhà nước hàng năm, đặt hàng các nhiệm vụ cụ
thể với các BQL như bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng

sinh học, cứu hộ động vật, điều tra, thống kê, phòng cháy và
chữa cháy rừng . Các định mức chi phí thường quá thấp nên
không đủ cho các chi phí bảo tồn – như minh họa trong hộp
dưới đây đối với trường hợp định mức lương nhân viên.

“Kiểm lâm hay bảo vệ rừng là một công việc rất nhiều thử thách và vất vả, địa bàn làm việc hầu như nằm
ở vùng sâu, vùng xa. Họ luôn bị đe dọa bởi lâm tặc. Tuy nhiên, mức lương thì lại quá thấp, thu nhập của
cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách chỉ từ khoảng 3,5 đến 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi cán bộ làm việc
toàn thời gian phải chiu trách nhiệm quản lý 1.000 ha trở lên. Vào mùa khô, họ phải trực 24/24 giờ tại trụ
sở, kể cả ngày nghỉ Tết, để phòng chống cháy rừng. Và hậu quả là họ không hoàn thành trách nhiệm và
thường xuyên bị kỷ luật và bỏ việc tại các BQL.”
(Phát biểu của đại diện BQL RPH Ia Ly tại hội thảo: Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ của
Việt Nam).

LỒNG GHÉP CÁC KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH VÀO TRONG CÁC KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Ở khắp nơi trên thế giới, các phương pháp tiếp cận quản lý
rừng bền vững đã thu được lợi nhuận, kể cả ở Việt Nam. Hiện
nay, yêu cầu về xây dựng phương án quản lý rừng bền vững
(QLRBV) đều được áp dụng đối với các khu rừng. Khoản 1, Điều
27 của Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư số 28/2018/TTBNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018, của Bộ NN&PTNT, quy
định rằng trách nhiệm xây dựng phương án QLRBV là nguyên
tắc và nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi chủ rừng là tổ chức. Việc
xây dựng phương án QLRBV nhằm quản lý, bảo tồn, bảo vệ,
phát triển và sử dụng bền vững các tài nguyên rừng hiện có.
Các nội dung cần có của phương án QLRBV bao gồm:
1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh; hiện trạng hệ sinh thái rừng, đa dạng
sinh học, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan;
2. Xác định các mục tiêu về môi trường, xã hội và phạm
vi kinh tế;
3. Xác định diện tích các khu chức năng của các khu RĐD
bị suy thoái cần được phục hồi và bảo tồn và xác
định chức năng bảo vệ của các khu RPH;

4. Xác định các hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn,
phát triển và sử dụng rừng;
5. Xác định các giải pháp thực hiện phương án quản
lý rừng bền vững bao gồm các giải pháp về nguồn
tài chính, huy động và thu hút vốn đầu tư;

Để thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung của phương án QLRBV
cho RĐD và RPH trong bối cảnh yêu cầu về tự chủ và tự chủ tài
chính ngày càng cao, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về cách thức
cấp kinh phí cho phương án QLRBV và cơ chế tài chính có thể
được áp dụng để thực hiện điều này. Ngày càng thấy rõ rằng
cần phải xem xét các khía cạnh tài chính bền vững của phương
án QLRBV. Như đề cập ở trên, về nguyên tắc có nhiều nguồn
tài trợ khác nhau dành cho các khu RĐD và RPH, bao gồm
CTDVMTR, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, cho thuê đất và
môi trường rừng, cũng như các khoản phí và lệ phí, sản xuất
gỗ từ nghiên cứu rừng trồng, thí nghiệm khoa học, lâm sản
ngoài gỗ, dự trữ carbon rừng, và sản xuất nông – lâm – ngư
nghiệp.

“Trong bối cảnh xã hội và lâm nghiệp hiện nay, các BQL phải quản lý rừng một cách bền vững. Và việc thực
hiện quản lý rừng bền vững đòi hỏi phải có nguồn tài chính dài hạn ổn định.”
(Phát biểu của Ông Trần Quốc Cảnh – Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thảo: Chính
sách, đầu tư và quản lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ của Việt Nam).

11

https://bnews.vn/quan-ly-rung-dac-dung-phong-ho-thao-diem-nghen-ve-co-che-tu-chu-tai-chinh/152427.html
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4. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
BỀN VỮNG
TỔNG QUAN VỀ CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHẢN ỨNG

ĐÁNH GIÁ

Nếu muốn thành công trong thực tế thì các chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững phải được
lên kế hoạch và xây dựng một cách chiến lược và hợp lý. Cần phải xây dựng cách tiếp cận phù
hợp với bối cảnh và các điều kiện cụ thể theo đó các giải pháp tài chính KBT sẽ được thực hiện,
các nhóm và các quá trình ra quyết định sẽ được nhắm tới, và chủ trương và mục đích thực tế mà
các chiến lược và kế hoạch này dự kiến sẽ phục vụ. Cách tiếp cận này bao gồm ba giai đoạn tư
duy và lập kế hoạch chiến lược chính, và tuân theo mười bước đơn giản, bước tiếp theo được
xây dựng trên cơ sở của bước trước đó.

Giai đoạn đánh giá xác định bối cảnh tài chính, các vấn đề và nhu cầu, xem xét trong toàn bộ cảnh
quan KBT, bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm. Điều này nhằm chuẩn bị cho việc thiết kế và thực hiện
các giải pháp tài chính tiếp theo, đồng thời giúp đảm bảo rằng các giải pháp này ‘phù hợp với mục
đích’, nói cách khác là bất kỳ biện pháp, công cụ hay can thiệp nào được xây dựng đều nhằm giải
quyết các hạn chế tài chính đối với công tác bảo tồn và hướng tới các chi phí ưu tiên và đơn vị chịu
trách nhiệm chi. Đánh giá được thực hiện bằng cách tiến hành đánh giá các thách thức và cơ hội tài
chính. Các thách thức và cơ hội tài chính này là những vấn đề sẽ được giải quyết trong chiến lược tài
chính bền vững. Giai đoạn đánh giá bao gồm bốn bước:
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:

Tìm hiểu tình hình, các mục tiêu quản lý và các bên liên quan của KBT;
Tính toán các chi phí bảo tồn và đơn vị chịu trách nhiệm chi;
Đánh giá tình hình và bối cảnh tài chính; và
Xác định nhu cầu và thiếu hụt tài chính.

Giai đoạn phản ứng xác định xem cơ quan quản lý KBT có thể sử dụng các giải pháp tài chính nào để
khắc phục những hạn chế này. Giai đoạn này xem xét các cách thức để cải thiện nguồn vốn và chi tiêu
hiện tại, cân nhắc các nhu cầu và lựa chọn để phát triển các cơ chế tài trợ và tạo nguồn thu mới, đồng
thời xây dựng khuôn khổ và cách tiếp cận chiến lược nhằm đảm bảo rằng kế hoạch quản lý KBT bền
vững về tài chính. Phản ứng được hình thành bằng cách thực hiện hoạt động lập kế hoạch chiến lược.
Hoạt động này sẽ xác định các biện pháp, công cụ và can thiệp sẽ được phát triển nhằm nâng cao
tính bền vững về tài chính và huy động nguồn vốn. Giai đoạn này gồm ba bước:
Bước 5: Đánh giá các cơ hội, cơ chế và lựa chọn tài chính hiện tại và mới;
Bước 6: Xác định các điều kiện & khuôn khổ hỗ trợ chung; và
Bước 7: Xây dựng chiến lược & các giải pháp tài chính bền vững.

Giai đoạn thực hiện vạch ra những việc cần làm để biến chiến lược tài chính thành thực tiễn và thực
hiện các giải pháp tài chính đã được xác định để hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT. Giai đoạn này đưa
ra các hành động và cơ cấu hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng chúng có thể được áp dụng một cách thành
công và sẽ đem lại những tác động mong muốn. Các khía cạnh thực hiện được lên kế hoạch bằng
cách thiết kế các khuôn khổ và quy trình cần thiết để thực hiện các giải pháp tài chính đã được xác
định. Các khuôn khổ và quy trình này sẽ được sử dụng để hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch tài
chính bền vững cho KBT. Giai đoạn này bao gồm ba bước:
Bước 8: Đặt ra các mục tiêu tài chính, các hành động và lộ trình thực hiện;
Bước 9: Thiết kế quy trình cho sự tham gia và tiếp cận các bên liên quan; và
Bước 10: Thực hiện đánh giá, sửa đổi và cập nhật liên tục.
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Hình 6: Tổng quan về cách tiếp cận từng bước để lập kế hoạch tài chính bền vững

1
Tìm hiểu tình hình, các mục tiêu
quản lý & bên liên quan của KBT

ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá các thách
thức và cơ hội tài
chính trong toàn
bộ cảnh quan KBT

2
Tính toán các chi phí bảo tồn
& đơn vị chịu trách nhiệm chi

3
Đánh giá tình hình & bối cảnh
tài chính

KBT được quản lý như thế nào và nhằm mục đích gì?
Các điều kiện địa lý-sinh học và kinh tế-xã hội và các
mối đe dọa là gì?
Ai quản lý, phụ thuộc, và tác động tới đa dạng sinh học
và các hê sinh thái?
Ngân sách cho kế hoạch quản lý KBT là bao nhiêu?
Các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác của bảo tồn đa
dạng sinh học/hệ sinh thái là gì?
Các chi phí này ở dạng gì?
Đơn vị nào chịu trách nhiệm chi?
Các nguồn vốn hiện tại là gì?
Nguồn vốn đã thay đổi như thế nào theo thời gian?
Những hạn chế, cơ hội và rủi ro tài chính chủ yếu đối
với việc quản lý hiệu quả và công bằng là gì?

4
Xác định nhu cầu & thiếu hụt
tài chính

5

PHẢN ỨNG:
Lập kế hoạch
chiến lược về bền
vững tài chính
của KBT

Đánh giá các cơ hội & cơ chế
tài chính hiện tại và mới

Những chi phí và nhu cầu vốn chưa được đáp ứng, những
tổn thất chưa được bù đắp, những hành động chưa được
đền đáp, những giá trị chưa được nắm bắt ở đâu và cho ai?
Những ưu đãi và thiếu hụt kinh phí ở đâu và cho ai?

Nguồn vốn hiện tại có thể được quản lý tốt hơn không?
Có khả năng tiết kiệm/chia sẻ chi phí không?
Có thể sử dụng các dòng kinh phí mới, các khoản thu,
các khoản đầu tư và các công cụ tài chính nào?

6
Xác định các điều kiện &
khuôn khổ hỗ trợ chung

Những hạn chế tài chính cơ bản đối với việc quản lý
hiệu quả có thể được khắc phục như thế nào?
Cần có các hệ thống luật pháp, thể chế, quản trị, lập kế
hoạch và hành chính và những năng lực gì?

7
Xây dựng chiến lược & các giải
pháp tài chính bền vững

Mục tiêu tài chính là gì? Gói biện pháp, công cụ và can
thiệp nào sẽ cung cấp những giải pháp hiệu quả nhất?
Các gói này cần được điều chỉnh như thế nào cho phù
hợp với nhu cầu và bối cảnh địa phương?

8

THỰC HIỆN:
Thiết kế các khuôn
khổ & quá trình để
thực hiện các giải

Đặt ra các mục tiêu tài chính, các
hành động và lộ trình thực hiện

9
Xây dựng quy trình cho sự tham gia
và tiếp cận của các bên liên quan

pháp tài chính đã
được xác định

Cần phải làm gì, bởi ai và khi nào, để đảm bảo nguồn
vốn, tạo động lực và thiết lập các điều kiện tài chính khác
nhằm hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT?

Các bên liên quan khác nhau nên tham gia như thế nào?
Chiến lược tài chính nên được truyền thông và quảng
bá như thế nào và cho ai?
Các phương tiện tham gia và các điểm tiếp cận chiến
ược là gì?

10
Thiết lập các hệ thống để đánh giá,
sửa đổi & cập nhật liên tục

Các giải pháp tài chính có được đưa ra theo kế hoạch
và hỗ trợ cho các mục tiêu quản lý không?
Các hoàn cảnh và/hoặc nhu cầu có thay đổi không?
Các cơ chế có cần được điều chỉnh hay sửa đổi không?
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CHUẨN BỊ VÀ HỖ TRỢ CHO QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH
Việc xây dựng chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững không cần phải là một hoạt động
phức tạp. Thực ra, quy trình càng đơn giản thì khả năng thành công càng cao. Mục đích không
phải là thực hiện một hoạt động nghiên cứu khó, kéo dài và tốn kém, mà là để đưa ra thông tin
mục tiêu và xác định các biện pháp thực tế có thể được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho công tác
quản lý KBT. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo hoạt động này được lên kế hoạch một cách kỹ
càng (và có chiến lược).

Lý tưởng nhất là nên thực hiện hoạt động lập kế hoạch tài
chính bền vững như một phần tích hợp của quá trình lập kế
hoạch quản lý KBT chứ không phải là một hoạt động riêng rẽ.
Các hoạt động thu thập thông tin và tham vấn có thể được kết
hợp với nhau và có sự tham gia của cùng các bên liên quan.
Trên thực tế, những sự phối hợp và trùng lặp nhau như thế
này rất được mong đợi bởi vì chúng củng cố mối liên hệ giữa
các quá trình lập kế hoạch quản lý KBT và lập kế hoạch tài
chính.
z Kế hoạch quản lý KBT cần cung cấp nhiều thông tin và nền
tảng kỹ thuật cần thiết cho việc thực hiện giai đoạn đánh
giá những thách thức và cơ hội tài chính (các bước 1-4).
Tuy nhiên, thường thì cần phải thu thập số liệu bổ sung về
các dòng tài trợ và xu hướng tài trợ, đồng thời tổ chức thêm
các cuộc tham vấn hoặc thảo luận với các bên liên quan
chính để xác định và tính toán chi phí bảo tồn, các hạn chế
và thiếu hụt tài chính;
z Trong hầu hết các trường hợp, hoạt động lập kế hoạch
chiến lược trong giai đoạn phản ứng (các bước 5-7) sẽ
bao gồm một chuỗi các cuộc họp kéo dài nửa ngày hoặc
một ngày để đưa ra ý tưởng cùng với các bên liên quan
chính, trước tiên là để xác định phạm vi của các cơ hội tài
chính và các điều kiện hỗ trợ trong toàn bộ cảnh quan KBT,
và sau đó là đưa ra các giải pháp tài chính chiến lược. Theo
sau hỗ trợ cho tiến trình tham vấn và đối thoại này thường
sẽ là việc đánh giá các nhu cầu và lựa chọn cũng như các
nghiên cứu khả thi về các cơ chế tài chính được ưu tiên; và
z Các hoạt động cần thiết để thiết kế các khuôn khổ và quá
trình trong giai đoạn thực hiện (các bước 8-10) nên được
đưa hoàn toàn vào kế hoạch quản lý KBT càng nhiều càng
tốt. Việc chuẩn bị lộ trình và kế hoạch làm việc để thực hiện
các cơ chế tài chính đã được lựa chọn, cũng như việc tiếp
tục rà soát và cập nhật, tốt nhất nên được tiến hành như là
một phần tích hợp của hoạt động lập kế hoạch quản lý KBT
và hoạt động giám sát và báo cáo đi kèm.
Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần một nhóm nhỏ thực
hiện hoạt động lập kế hoạch tài chính bền vững. Thường thì
một người có thể phụ trách phần kỹ thuật cùng với một trợ lý
giúp thúc đẩy và ghi chép nội dung chính của các cuộc họp và

tham vấn. Sau đó, nếu cần thiết, nhóm này có thể dựa trên
kiến thức chuyên môn và ý kiến của các chuyên gia khác để trả
lời các câu hỏi cụ thể hoặc cung cấp thông tin chuyên ngành.
Hầu hết các BQL KBT có thể thực hiện hoạt động này trong nội
bộ. Nếu cần, Bộ NN&PTNT và TCLN/DOPAM hoặc UBND tỉnh/
Sở NN&PTNT có thể hỗ trợ thêm về chuyên môn hoặc có thể
thuê chuyên gia và tư vấn bên ngoài.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể ký hợp đồng hoặc
thực hiện một thỏa thuận hợp tác với một tổ chức khác để xây
dựng chiến lược và/hoặc kế hoạch tài chính bền vững. Cũng
có thể cần có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài để
hướng dẫn và tư vấn về các cơ chế tài chính cụ thể (đặc biệt
nếu các cơ chế này là mới hoặc chưa được BQL KBT biết đến)
hoặc để rà soát và dự thảo chiến lược và các kế hoạch liên
quan. Các chuyên gia này có thể là từ các cơ quan chính phủ
khác (như Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), từ các trường đại
học, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các
công ty tư vấn hoặc thậm chí là các tổ chức nước ngoài.
Trong suốt quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững, mối
quan tâm đặc biệt quan trọng là đảm bảo rằng các bên liên
quan ở địa phương và những người ra quyết định chính
được tham gia đầy đủ. Có những nhu cầu và lợi thế rõ ràng
để đảm bảo rằng chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản,
người sử dụng đất và tài nguyên hoạt động trong vùng đệm
được tham vấn và rằng các đơn vị tài chính và kế hoạch của
UBND tỉnh và/hoặc các cơ quan cấp quốc gia như Bộ NN&PTNT,
TCLN và Bộ KHĐT được thông báo và tham gia nếu có thể.
Cuộc đối thoại đa bên này không chỉ có nghĩa là chiến lược và
kế hoạch tài chính KBT chính xác hơn và gắn kết chặt chẽ
hơn với thực tế và nhu cầu tại chỗ mà còn tạo ra ý thức
thấu hiểu, sở hữu và ủng hộ của người dân và những người
ra quyết định, những người cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm
đảm bảo rằng việc thực hiện sẽ nhận được sự hỗ trợ rộng rãi.
Tiến trình xây dựng chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững
cũng có thể tạo ra một diễn đàn hữu ích để thu hút sự tham
gia và tham vấn với các nhóm khác nhau phụ thuộc vào và có
tác động tới đa dạng sinh học và các hệ sinh thái trong toàn
bộ cảnh quan KBT, như chính quyền trung ương và khu vực,
các NGO và CSO, cộng đồng địa phương, khu vực tư nhân, và
các nhà tài trợ và đầu tư tiềm năng.
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GIAI ĐOẠN I: ĐÁNH GIÁ
Giai đoạn đánh giá xác định bối cảnh tài chính, các vấn đề và nhu cầu trong toàn bộ cảnh
quan KBT (Hình 7). Điều này giúp chuẩn bị cho việc thiết kế và thực hiện các giải pháp tài chính
tiếp theo để hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT. Đánh giá giúp đảm bảo rằng các giải pháp này
‘phù hợp với mục đích’, nói cách khác là bất kỳ biện pháp, công cụ hay can thiệp nào được xây
dựng đều nhằm giải quyết các hạn chế tài chính đối với công tác bảo tồn, và hướng tới các chi
phí ưu tiên và đơn vị chịu trách nhiệm chi.

Hình 7: Đánh giá (các bước 1-4)

1
Tìm hiểu tình hình, các mục tiêu
quản lý & bên liên quan của KBT

ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá các thách
thức và cơ hội tài
chính trong toàn
bộ cảnh quan KBT

2
Tính toán các chi phí bảo tồn
& đơn vị chịu trách nhiệm chi

3
Đánh giá tình hình & bối cảnh
tài chính

KBT được quản lý như thế nào và nhằm mục đích gì?
Các điều kiện địa lý-sinh học và kinh tế-xã hội và các
mối đe dọa là gì?
Ai quản lý, phụ thuộc, và tác động tới đa dạng sinh học
và các hê sinh thái?
Ngân sách cho kế hoạch quản lý KBT là bao nhiêu?
Các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác của bảo tồn đa
dạng sinh học/hệ sinh thái là gì?
Các chi phí này ở dạng gì?
Đơn vị nào chịu trách nhiệm chi?
Các nguồn vốn hiện tại là gì?
Nguồn vốn đã thay đổi như thế nào theo thời gian?
Những hạn chế, cơ hội và rủi ro tài chính chủ yếu đối
với việc quản lý hiệu quả và công bằng là gì?

4
Xác định nhu cầu & thiếu hụt
tài chính

Việc đánh giá sẽ chủ yếu dựa vào thông tin được trình bày
trong kế hoạch quản lý KBT và trong các hồ sơ được cơ quan
quản lý KBT lưu giữ. Thông tin này có thể cần phải được bổ
sung bằng nghiên cứu cơ bản và việc thu thập số liệu chi tiết
hơn về các chủ đề cụ thể – ví dụ như về các điều kiện kinh tếxã hội và các mối đe dọa, xu hướng tài trợ, chi phí bảo tồn và
các đơn vị chịu trách nhiệm chi. Tham vấn và đối thoại với các
bên liên quan ở một mức độ nào đó hầu như luôn là cần thiết
để có được bức tranh chính xác về tình hình tài chính cũng
như thúc đẩy sự tham gia, hiểu biết và hỗ trợ cho quá trình lập
kế hoạch tài chính bền vững. ‘Công cụ tự đánh giá tài chính
KBT’ (PAFSAT) đã được xây dựng để hỗ trợ cho quá trình đánh
giá những thách thức và cơ hội tài chính và được đưa vào
phần phụ lục của hướng dẫn này.

Những chi phí và nhu cầu vốn chưa được đáp ứng, những
tổn thất chưa được bù đắp, những hành động chưa được
đền đáp, những giá trị chưa được nắm bắt ở đâu và cho ai?
Những ưu đãi và thiếu hụt kinh phí ở đâu và cho ai?

Các bước 1-4 cần đưa ra những ghi chép kỹ thuật và các bảng
tài chính để báo cáo và phân tích hiện trạng tài chính KBT,
đánh giá các xu hướng và động lực của tài chính KBT, mô tả
các bên liên quan chính có khả năng ảnh hưởng tới (hoặc bị
ảnh hưởng bởi) bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái,
đồng thời xác định những thách thức và nhu cầu chính về tính
bền vững tài chính. Thông tin này sẽ đóng góp cho các phần
mở đầu của chiến lược tài chính bền vững (sẽ được xây dựng
trong giai đoạn phản ứng của quá trình lập kế hoạch chiến
lược).

Tài liệu đọc thêm & nguồn tài liệu
Berghöfer et al. 2019; Emerton et al. 2006; GIZ 2019;
Meyers et al 2020; UNDP 2018.
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BƯỚC 1: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH, CÁC MỤC TIÊU QUẢN LÝ & CÁC BÊN LIÊN
Checklisten
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was Schritt erreichen soll/Ziel
QUAN CỦAwichtige
KBT
1

2

3

4

5

6

7

8

Tìm hiểu
tình hình,

tính toán các

các mục tiêu

chi phí bảo

quản lý & các

tồn & các đơn
vị chịu trách

bên liên quan nhiệm chi
của KBT

Đánh giá

Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính

& lộ trình

bền vững

thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan

Bước này nhằm đạt được điều gì

wichtige Fragen

Bước đầu tiên trong tiến trình lập kế hoạch tài chính bền vững là đánh giá tình hình, các mục tiêu
quản lý và các bên liên quan của KBT. Bước này bao gồm làm rõ các mục tiêu bảo tồn và cách tiếp cận,
tìmwashiểu
về các điều kiện địa lý – sinh học và kinh tế-xã hội, hiện trạng và các mối đe dọa, cũng như
Schritt erreichen soll/Ziel
lập bản đồ các nhóm và cá nhân khác nhau, những người quản lý, phụ thuộc và tác động tới đa dạng
sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái trong vùng lõi và vùng đệm.
Thông tin này định hình hoạt động lập kế hoạch tài chính bền vững, đặt ra mục tiêu tổng thể và đảm
bảo rằng nó có liên quan tới và được thúc đẩy bởi các nhu cầu và thách thức bảo tồn cụ thể trong
cảnh quan KBT. Nó cũng đưa ra cơ sở để xác định các nhu cầu và cơ hội tài trợ cho KBT sau này và giúp
đảm bảo rằng các giải pháp tài chính cuối cùng được đề xuất có liên quan, hữu ích và phù hợp với bối
cảnh địa phương.
Bước này cần đưa ra một mô tả ngắn gọn về các đặc điểm và điều kiện của vùng lõi và vùng đệm của
KBT, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, các bên liên quan, các kế hoạch quản trị và tổ chức
và các mục tiêu quản lý bảo tồn chính của KBT.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. KBT nằm ở đâu?
2. KBT được quản lý như thế nào và bởi cơ quan nào?
3. Các đặc điểm địa lý-sinh học, sinh thái và đa dạng sinh học của cảnh quan KBT là gì?
4. Cảnh quan KBT tạo ra các dịch vụ hệ sinh thái nào?
5. Tình trạng bảo tồn trong vùng lõi và vùng đệm KBT, bao gồm cả các mối đe dọa và động lực thay
đổi, như thế nào?
6. Các mục tiêu quản lý KBT chính là gì, những cách tiếp cận và hoạt động nào đang được sử dụng  .
để đạt được các mục tiêu này?
7. Các bên liên quan chính trong vùng lõi và vùng đệm KBT là ai, từng nhóm, ngành hoặc cơ quan
quản lý, sử dụng, phụ thuộc và/hoặc tác động tới KBT, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sin thái
của KBT, hoặc quan tâm tới bảo tồn như thế nào?
Checklisten

wichtige Fragen
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Các câu hỏi 1-6 có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng. Đối với câu hỏi 7, có thể
sử dụng một ma trận đơn giản để ghi lại các bên liên quan chính quản lý, sử dụng, phụ thuộc, tác động
và/hoặc quan tâm tới KBT, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái của KBT.

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

g
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Hình 8: Ma trận các bên liên quan chính tham gia quản lý, sử dụng, phụ thuộc, tác động và/hoặc quan tâm tới KBT

Các bên liên quan

Nhóm có vai trò
chính thức trong
quản lý KBT không?

Nhóm có sử dụng
hoặc phụ thuộc
vào KBT, đa dạng
sinh học và/hoặc
các dịch vụ hệ sinh
thái không?

Nhóm có mối quan
tâm nào khác đối
với KBT hoặc công
tác bảo tồn không?

Các hoạt động của
nhóm có hỗ trợ cho
KBT hoặc đóng góp
vào công tác bảo
tồn không?

Các hoạt động của
nhóm có nguy cơ
tác động tiêu cực
tới KBT hoặc gây
hại tới công tác
bảo tồn không?

...
...

Datenerfassung

Dinge erinnern

Dinge erinnern

Checklisten
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Các công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Hầu hết các thông tin cần thiết cho bước 1 cần phải được tài liệu hóa trong kế hoạch quản lý KBT,
Checklisten
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hoặc có sẵn từ các nguồn thứ cấp khác (như báo cáo nghiên cứu, bài báo, sách và tài liệu dự án). Chỉ
cần nghiên cứu tài liệu là đủ để trả lời các câu hỏi 1-3 và 4-6.
Mặc dù có thể kỳ vọng rằng kế hoạch quản lý KBT và các tài liệu khác đã xác định và mô tả các dịch
vụ hệ sinh thái và các bên liên quan (các câu hỏi 4 và 7), nhưng có thể vẫn cần phải thu thập thêm số
liệu. Việc này thường có thể được thực hiện thông qua một hoặc một số cuộc thảo luận bàn tròn, ở
đó các bên liên quan chính và các chuyên gia sẽ cùng chia sẻ kiến thức và ý kiến của mình. Quá trình
này có thể là một cách hữu hiệu để nâng cao nhận thức và bắt đầu thúc đẩy mối quan tâm và ý thức
tham gia vào các cơ chế tài chính bền vững sẽ được phát triển sau này. Có thể cần phải tiến hành các
nghiên cứu kỹ thuật chi tiết hơn về các chủ đề hoặc vấn đề cụ thể nếu như có các lỗ hổng thông tin
lớn.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Bước 1 không nên thực hiện nghiên cứu dài hoặc chi tiết. Mục đích của bước này chỉ là để xác định
khuôn khổ và bối cảnh hóa quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững, đồng thời đưa ra bức tranh
tổng quát về các mục tiêu địa lý - sinh học, kinh tế - xã hội và quản lý cũng như những thách thức cần
vượt qua.
Hầu hết, nếu không phải là tất cả, thông tin cần thiết cho bước 1 cần được tổng hợp trong kế hoạch
quản lý KBT. Nhóm lập kế hoạch tài chính bền vững không có nhiệm vụ phải thu thập số liệu cơ bản
về cảnh quan KBT. Nếu không có sẵn thông tin về tình hình địa lý – sinh học và kinh tế - xã hội cũng
như hiện trạng của vùng lõi và vùng đệm KBT, và nếu không có kế hoạch quản lý KBT (hoặc ít nhất là
một tập hợp các mục tiêu và hoạt động quản lý được xác định rõ ràng) thì sẽ rất khó để xây dựng bất
kỳ chiến lược hay kế hoạch tài chính bền vững nào. Trong trường hợp này, có thể cần phải thu thập
thêm số liệu bổ sung.
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BƯỚC 2: TÍNH
TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO TỒN & CÁC ĐƠN VỊ CHỊU
wichtige Fragen
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TRÁCH NHIỆM CHI

Checklisten

1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các

2

3

4

Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn

bên liên quan

vị chịu trách

của KBT

nhiệm chi

đánh giá

Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

5
Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính bền

& lộ trình

vững

thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

Bước này nhằm đạt được điều gì
Như mô tả ở Chương 2, tính bền vững về tài chính đòi hỏi toàn bộ chi phí bảo tồn đa dạng sinh học
và hệ sinh thái phải được đền đáp, bù đắp, hoặc trang trải theo một cách nào đó – không chỉ là những
chi phí vật chất trực tiếp liên quan tới các hoạt động quản lý KBT tại chỗ. Ngay từ đầu, cần có một bức
tranh rõ ràng về tất cả những chi phí này.

wichtige Fragen

Do đó, bước thứ hai của quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững là tính toán các chi phí bảo tồn và
xác định các đơn vị chịu trách nhiệm chi ở trong vùng lõi và vùng đệm KBT. Bước này bao gồm làm
was Schritt erreichen soll/Ziel
rõ ngân sách kế hoạch quản lý, xác định các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác của hoạt động bảo tồn
đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT, tìm hiểu xem các chi phí này thuộc
hình thức gì và những đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm đối với các chi phí này.
Bước này đưa ra dự toán đầy đủ về khoản tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch quản lý KBT và
đảm bảo rằng kế hoạch này bền vững về mặt tài chính.
Bước này cần đưa ra dự toán về từng loại chi phí khác nhau được lập bản đồ dựa trên các nhóm và
các bên liên quan phải chịu trách nhiệm đối với các khoản chi phí này. Thông tin này sẽ là cơ sở để
xác định các nhu cầu và thiếu hụt tài chính cần được giải quyết trong chiến lược và kế hoạch tài chính
bền vững (bước 4), đồng thời giúp hướng dẫn việc lựa chọn các cơ chế tài chính phù hợp và hiệu quả
nhất (các bước 5 và 6).

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Các hạng mục chi phí quản lý chính (cả chi đầu tư và chi thường xuyên) mà cơ quan quản lý KBT
phải chi là gì, và tỷ lệ ngân sách hàng năm được phân bổ cho các hạng mục chi phí này là
bao nhiêu?
2. Các hạng mục chi phí quản lý KBT đã thay đổi như thế nào theo thời gian và tại sao lại có những
thay đổi này, bao gồm cả những thay đổi trong quá khứ và dự kiến trong tương lai?
3. Ngân sách kế hoạch quản lý KBT: theo năm, hạng mục chi phí và các chương trình, hoạt động và/
hoặc kết quả chính là bao nhiêu?
4. Những chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất nào khác phát sinh trong quá trình bảo tồn đa dạng sinh
học và các dịch vụ hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT? (tham khảo giải thích được đưa ra
trong Chương 2 phần ‘Thừa nhận tính đa dạng của chi phí bảo tồn và các đơn vị chịu trách
nhiệm chi’)
a) Cơ quan quản lý KBT hoặc cơ quan quản lý cấp trên của KBT có phải chịu thêm bất kỳ chi phí
hoạt động quan trọng nào khác để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho bảo tồn không, và các chi phí
này có thể được ước tính bằng tiền hoặc các điều khoản định lượng khác không? (ví dụ điều
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phối trung ương, quản lý tài chính và nhân sự, hướng dẫn và cố vấn kỹ thuật, thời gian nhân
viên bổ sung khác, chi phí cấp phép và giấy phép, tuân thủ các quy định hoặc các thủ tục khác,
hoạch định chính sách và lập kế hoạch chiến lược, tiếp thị và quảng bá, truyền thông, thuê văn
phòng, mua sắm vật dụng và đồ dùng, v.v..)
b) Các chi phí cơ hội chính của công tác bảo tồn KBT tại vùng lõi và vùng đệm là gì, những đơn
vị nào chịu trách nhiệm đối với các chi phí này, và các chi phí này có thể được ước tính bằng
tiền hoặc các điều khoản định lượng khác không? (như mất thu nhập hoặc khả năng sản xuất,
giảm thu nhập hoặc doanh thu, thiệt hại tài sản hoặc sinh kế, những thứ khác phải từ bỏ, v.v..)
c) Các nhóm khác có phải đóng góp thêm, chia sẻ chi phí hay chi trả các chi phí giao dịch để
thực hiện kế hoạch quản lý KBT và/hoặc hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh
thái trong toàn bộ cảnh quan KBT không, những đơn vị nào chịu trách nhiệm đối với các chi phí
này, và các chi phí này có thể được ước tính bằng tiền hoặc các điều khoản định lượng khác
không? (ví dụ thời gian, chuyên môn và tư vấn, đi lại, đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật, tham
gia vào các cuộc họp và sự kiện, v.v..)
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Như mô tả dưới đây, nên sử dụng Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT) dựa trên bảng tính để
hướng dẫn các cuộc thảo luận và thu thập thông tin về các chi phí quản lý KBT và các xu hướng (các
câu hỏi 1-2). Có thể sử dụng bảng để tóm tắt thông tin này (bảng PAFSAT sẽ có nhiều số liệu, phản
hồi và ghi chú chi tiết hơn). Có thể sử dụng một ma trận thứ hai để ghi chép lại các chi phí chính khác
và các đơn vị chịu trách nhiệm chi cho công tác quản lý KBT và bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch
vụ hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT (các câu hỏi 3-4). Thông tin bổ sung và giải thích có thể
được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.

Hình 9: Các chi phí quản lý KBT và các xu hướng (theo cơ quan quản lý KBT)

Các hạng mục chi phí quản lý KBT chính
Tổng chi phí hàng năm
Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị & các hạng mục đầu tư khác
Lương & chi nhân viên
Nghiên cứu khoa học
Bảo vệ, tuần tra & thực thi pháp luật
Cộng đồng vùng đệm
Nhận thức & giáo dục
Du lịch & cơ sở vật chất phục vụ du khách
Phòng, chống cháy rừng
Trồng, quản lý & phục hồi rừng
Chi từ CTDVMTR
...
...
Khác

Số tiền đã chi trong
năm tài chính hiện
tại/vừa qua

Thay đổi trong quá
khứ theo thời gian
(thể hiện , hoặc )

Thay đổi trong quá
khứ theo thời gian
(thể hiện , hoặc )
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Hình 10: Các chi phí bảo tồn khác và các đơn vị chịu trách nhiệm chi cho công tác quản lý
KBT và bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT

Mô tả chi phí

Các đơn vị chịu trách
nhiệm chi chính

Có liên quan tới chương
trình quản lý hoặc hoạt
động cụ thể nào không

Dự toán chi phí
định lượng (nếu có)

Các chi phí hoạt động trực tiếp (ngân sách kế hoạch quản lý KBT)
…
…
Các chi phí quản lý chính
…
…
Các chi phí cơ hội
…
…
Các khoản đóng góp bổ sung, chia sẻ chi phí và chi phí giao dịch
…
…

Datenerfassung

Dinge erinnern

Dinge erinnern
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Các công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Có thể sử dụng công cụ PAFSAT để thu thập thông tin từ BQL KBT, UBND tỉnh, TCLN và chính quyền
các xã vùng đệm. Hoạt động này sẽ cung cấp phần lớn dữ liệu cần thiết để thực hiện bước 2. Không
cần thêm nguồn thông tin nào để trả lời các câu hỏi 1-3 (về chi phí hoạt động) vì tất cả các số liệu này
đã có sẵn trong các báo cáo và ghi chép ngân sách của KBT cũng như ngân sách kế hoạch quản lý
KBT. Nếu có thể, hãy thu thập số liệu ngân sách thô trong đó thể hiện chi tiết phân bổ chi phí giữa các
Checklisten
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năm, các hạng mục chi phí, các chương trình, hoạt động và/hoặc kết quả quản lý. Tương tự, có thể
lấy số liệu về chi phí quản lý chính từ cơ quan quản lý KBT và cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị này
hoặc bộ (ví dụ DOPAM, TCLN, Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT và/hoặc UBND tỉnh) cũng như chính quyền
xã.
BQL KBT và cán bộ của cơ quan quản lý KBT cũng cần hiểu rõ về các chi phí cơ hội, chi phí giao dịch
và các khoản đóng góp bổ sung hoặc các thỏa thuận chia sẻ chi phí (câu hỏi 4). Tuy nhiên, việc tham
vấn trực tiếp với các cộng đồng địa phương, những người sử dụng đất và tài nguyên, các NGO và CSO
đối tác để bổ sung cho công cụ PAFSAT cũng có thể rất hữu ích. Tham vấn có thể được thực hiện
thông qua một cuộc họp ngắn (hoặc các cuộc họp riêng biệt ở những nơi khác nhau và/hoặc với các
nhóm khác nhau.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Điều cần thiết là phải lập ngân sách cho kế hoạch quản lý KBT, nếu không thì sẽ không thể xây dựng
được chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững. Nếu không lập ngân sách cho kế hoạch quản lý KBT
hay ngân sách không đầy đủ thì có thể phải tiến hành thêm một số công việc để xây dựng và hoàn
thiện ngân sách trước khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững.
Cần lưu ý rằng bước 2 bao gồm việc xác định và mô tả các chi phí quản lý KBT mà theo truyền thống
các chi phí này thường được ‘ẩn đi’ và thường bị bỏ ra khỏi các nỗ lực tài trợ cho bảo tồn. Vì lí do này,
có thể cần phải nhắc nhở các cán bộ quản lý KBT và các bên liên quan khác về các chi phí này, đặc
biệt khi xác định các chi phí quản lý, chi phí cơ hội và chi phí giao dịch nói chung. Mặc dù việc đưa ra
các ước tính định lượng hoặc bằng tiền về càng nhiều chi phí càng tốt là rất hữu ích nhưng điều này
là không cần thiết (ngoại trừ, rõ ràng, đối với trường hợp ngân sách của kế hoạch quản lý KBT). Nếu
không có sẵn hoặc khó ước tính các số liệu này thì không nên bỏ ra nhiều thời gian và công sức để cố
gắng thực hiện các phép tính chính xác. Thường chỉ cần một mô tả đơn giản và phân tích định tính
là đủ.
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BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG & BỐI CẢNH TÀI CHÍNH
1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các
bên liên quan
của KBT

2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

3

Đánh giá
tình hình

4

xác định
các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

5
Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính

& lộ trình

bền vững

thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

Bước này nhằm đạt được điều gì
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Các yếu tố tài chính ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý KBT theo nhiều cách, cả tích cực và tiêu cực. Mặc
dù một yếu tố quan trọng tất nhiên là số tiền tài trợ sẵn có nhưng không chỉ quy mô ngân sách mới
là điều quan trọng. Một loạt các yếu tố tiền tệ và phi tiền tệ khác cũng tạo điều kiện – hoặc hạn chế
– việc
quản lý hiệu quả KBT.
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Bước thứ ba trong lập kế hoạch tài chính bền vững là đánh giá hiện trạng và bối cảnh tài chính KBT.
Bước này bao gồm theo dõi các dòng vốn và tìm hiểu các hạn chế tài chính cũng như các điều kiện
hỗ trợ ở quy mô rộng hơn. Cần suy nghĩ về thành phần, sự đa dạng và độ tin cậy của danh mục tài
trợ, hiệu quả của các thủ tục quản lý và điều hành tài chính, cách thức lên kế hoạch và đặt mục tiêu
cho việc chi tiêu, các ưu đãi tài chính ở quy mô rộng hơn và các động lực sử dụng đất đai và tài
nguyên cũng như năng lực tài chính của cơ quan quản lý KBT, các đối tác và các bên liên quan chính.
Bước 3 cung cấp thông tin về các điều kiện tài chính về quản lý KBT và bảo tồn đa dạng sinh học và
các hệ sinh thái. Bước này nêu bật những rủi ro và cơ hội tài chính quan trọng, đồng thời chỉ rõ cần
cải thiện nền tảng tài trợ, các hệ thống quản lý tài chính và các kế hoạch về tổ chức, chính sách, luật
pháp và hành chính khác ở những đâu.
Bước này sẽ đưa ra một danh sách những thách thức và cơ hội tài chính quan trọng đối với công tác
quản lý KBT mà chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững sẽ cần phải giải quyết

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Cơ quan quản lý KBT nhận được bao nhiêu tiền từ chính phủ và các nhà tài trợ bên ngoài, và số
tiền này đến từ các nguồn nào?
2. Số lượng và thành phần của nguồn vốn tài trợ bên ngoài đã thay đổi như thế nào qua thời gian
và tại sao lại có những thay đổi này, bao gồm cả những thay đổi trong quá khứ và dự kiến trong
tương lai?
3. Cơ quan quản lý KBT có được bao nhiêu thu nhập tự tạo, và các nguồn thu này là từ đâu?
4. Số lượng và thành phần của thu thập tự tạo đã thay đổi như thế nào theo thời gian và tại sao lại
có những thay đổi đó, bao gồm cả những thay đổi trong quá khứ và dự kiến trong tương lai?
5. Các cơ quan, tổ chức khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã phân bổ bao nhiêu kinh phí cho bảo
tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong vùng đệm?
6. Bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái được ưu tiên bao nhiêu tiền trong ngân sách tỉnh, huyện
và/hoặc xã, và con số này đã thay đổi như thế nào theo thời gian, bao gồm cả những thay đổi
trong quá khứ và dự kiến trong tương lai?
7. Những hạn chế tài chính và/hoặc điều kiện hỗ trợ nào khác có ảnh hưởng tới công tác quản lý
KBT? (tham khảo phần giải thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Giải quyết các khía cạnh
và động lực của tính bền vững về tài chính’)
a) Có đủ nguồn tài chính để cấp đủ kinh phí, giải quyết các nhu cầu chi phí khác nhau và phân
tán rủi ro tài chính không?
b) Dòng vốn có thể dự đoán được và ổn định trong dài hạn không?
c) Các nguồn vốn có được chi tiêu một cách hữu ích và đáng giá nhất, để có tác động lớn nhất
hay không?
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d) Có các hệ thống và thủ tục lập kế hoạch và quản lý để đảm bảo cung cấp đúng loại và đúng
số tiền tài trợ vào đúng thời điểm, đúng chỗ, đúng nhóm và đúng mục đích không?
e) Những chậm trễ trong việc nhận kinh phí, có được thu nhập hoặc các vấn đề khác trong quản
lý tài chính có gây ra khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động quản lý rừng quan trọng không
và nếu có thì những hoạt động nào đã bị ảnh hưởng?
f) Ngân sách và các công cụ tài chính có phù hợp với các nhu cầu và ưu tiên của quản lý KBT và
hướng tới việc khắc phục các mối đe dọa chính, các động lực và hạn chế tài chính không?
g) Nguồn vốn và các ưu đãi có được dành cho các nhóm thực sự phải chi trả các chi phí bảo tồn
đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong và xung quanh KBT một cách đầy đủ, thích hợp và hiệu
quả hay không?
h) Các điều kiện, hoàn cảnh và công cụ kinh tế, tài khóa, chính sách, giá cả, thị trường và sinh kế
khác có hỗ trợ cho các mục tiêu quản lý và bảo tồn của KBT không?
i) Đã có (hoặc có khả năng có) bất kỳ thay đổi nào trong các quy định hoặc thủ tục xác định cách
thức chuẩn bị và phê duyệt ngân sách KBT, cách thức quản lý và điều hành tài chính, nguồn tài
trợ có thể được lấy từ đâu, cách thức quản lý hoặc chi tiêu nguồn tài trợ này không?
j) Có đủ năng lực tổ chức và kỹ thuật, ưu tiên chính sách, sự chấp nhận của xã hội, ý chí chính trị,
v.v.. để cung cấp các điều kiện hỗ trợ tài chính cho việc quản lý và bảo tồn KBT không?

innern
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Danh sách kiểm tra & các mẫu để ghi chép thông tin
Như mô tả dưới đây, nên sử dụng Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT) dựa trên bảng tính để
hướng dẫn các cuộc thảo luận và thu thập thông tin cho các câu hỏi 1-7. Có thể sử dụng một loạt các
ma trận đơn giản để tóm tắt thông tin PAFSAT về hiện trạng tài trợ và thu nhập của KBT, các xu hướng
và hạn chế/điều kiện hỗ trợ. Bảng PAFSAT sẽ có nhiều số liệu và phản hồi chi tiết hơn, đồng thời thông
tin bổ sung và những phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.
Hình 11: Hiện trạng và xu hướng tài trợ của chính phủ và nhà tài trợ bên ngoài cho cơ quan quản lý KBT
Số tiền tài trợ trong năm
tài chính hiện tại/vừa qua

Các nguồn vốn chính

Thay đổi trong quá khứ theo thời
gian (thể hiện , hoặc )

Thay đổi trong quá khứ theo thời
gian (thể hiện , hoặc )

Tổng nguồn vốn
Từ chính phủ
Ngân sách chính phủ hàng năm
Các chương trình mục tiêu quốc gia
Các nguồn ngân sách nhà nước khác:
Nguồn vốn CTDVMTR cho quản lý KBT
Từ các nhà tài trợ bên ngoài
Nguồn tài trợ/dự án #1
Nguồn tài trợ/dự án #2
Nguồn tài trợ/dự án #3
Chi tiêu từ CTDVMTR

Hình 12: Thu nhập tự tạo và các khoản thu mà cơ quan quản lý KBT có được
Các nguồn thu nhập chính
Tổng thu nhập
Phí và lệ phí du lịch
Thuê, cho thuê & nhượng quyền đất
Tiền phạt
Tiền thu được từ việc bán các sản phẩm bị tịch thu
Bán lâm sản
Các loại giấy phép và phí người dùng khác
Nguồn vốn CTDVMTR cho công tác quản lý rừng
…
…

Số thu nhập trong năm tài
chính hiện tại/vừa qua

Thay đổi trong quá khứ theo
thời gian (thể hiện , hoặc )

Thay đổi trong quá khứ theo
thời gian (thể hiện , hoặc )

ng
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Hình 13: Những hạn chế tài chính và các điều kiện hỗ trợ

Điều này thể hiện rủi
ro và hạn chế như
thế nào

Điều này thể hiện
cơ hội và điều kiện hỗ
trợ như thế nào

Mức độ quan
trọng/nghiêm trọng
tương đối

Đa dạng nguồn vốn
Đảm bảo nguồn vốn
Hiệu quả chi phí và hiệu quả chi tiêu
Các hệ thống lập kế hoạch và quản lý tài chính
Thời điểm tạo ra và nhận được các nguồn vốn
Sự phù hợp của các ưu tiên tài chính và quản lý
Mục tiêu chi tiêu và các ưu đãi
Môi trường kinh tế và chính sách
Năng lực tổ chức
Các quy định và thủ tục tài chính
Ưu tiên chính sách, ý chí chính trị, sự chấp nhận của xã hội
…
…
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Các công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
‘Công cụ tự đánh giá tài chính KBT’ (PAFSAT) dựa vào bảng tính đã được xây dựng nhằm hỗ trợ việc
thu thập số liệu để thực hiện bước 3, và được đưa vào phần phụ lục của tài liệu hướng dẫn này. Thông
Checklisten
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tin về thu nhập và chi tiêu của KBT được thu thập thông qua công cụ PAFSAT và các cuộc thảo luận
liên quan có thể được bổ sung bằng cách xem xét thông tin thứ cấp (như các dự toán ngân sách KBT,
số liệu tài chính và các báo cáo khác) cùng với việc tham vấn tại chỗ BQL KBT và các nhân viên khác,
và có thể từ cơ quan quản lý cấp trên của KBT (Bộ NN&PTNT, TCLN, DOPAM, UBND tỉnh và/hoặc Sở
NN&PTNT).
Cần lưu ý rằng dữ liệu ‘cứng’ duy nhất cần cho bước 3 là các dự toán kinh phí bảo tồn và thu nhập tự
tạo đến từ các nguồn khác nhau (các câu hỏi 1-6). Thông tin này cần phải có sẵn trong các báo cáo và
sổ sách của KBT, và trong số liệu thống kê ở cấp bộ, tỉnh, huyện và xã. Tuy nhiên, thông tin về những
hạn chế tài chính của KBT (câu hỏi 7) phần lớn sẽ là định tính. Thông tin này có thể được rút ra từ kiến
thức và ý kiến của các nhân viên của cơ quan hoặc tổ chức quản lý KBT. Chỉ cần một cuộc họp hoặc
thảo luận ngắn là đủ cho những chủ đề này.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Các nhân viên hoặc các bộ phận khác nhau trong cơ quan quản lý KBT có thể có quan điểm khác
nhau (và không nhất thiết phải nhất quán với nhau) về các hạn chế và cơ hội tài chính. Điều này
thường xảy ra đặc biệt khi so sánh quan điểm của các cán bộ ở trụ sở chính và ở địa phương, các bộ
phận kỹ thuật và tài chính/hành chính và các cán bộ khoa học tự nhiên và xã hội. Chính quyền cấp
tỉnh, huyện và xã sẽ thường đưa ra các quan điểm khá khác nhau về các nhu cầu tài chính, các cơ hội
và thách thức liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Điều quan trọng là đảm bảo
rằng tất cả các ý kiến khác nhau này đều được ghi nhận và giải thích.

n
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BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH CÁC NHU CẦU & THIẾU HỤT TÀI CHÍNH
1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các
bên liên quan
của KBT

Datenerfassung

2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

Dinge erinnern

4

3

5

Xác định

Đánh giá

tình hình

các nhu cầu

các cơ hội

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

Đánh giá
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& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính

& lộ trình

bền vững

thực hiện
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Bước này nhằm đạt được điều gì
Sau khi đã xác định các loại chi phí bảo tồn khác nhau (và các đơn vị chịu trách nhiệm chi) trong toàn
bộ cảnh quan KBT, xem xét số tiền tài trợ hiện có sẵn, và những hạn chế và cơ hội tài chính ở phạm vi
rộng hơn là gì, giờ đây có thể xác định được các nguồn lực bổ sung và những hành động nào là cần
thiết để cải thiện tính bền vững về tài chính.

wichtige Fragen

Do đó, bước thứ ba của hoạt động lập kế hoạch tài chính bền vững là xác định các nhu cầu và thiếu
was Schritt erreichen soll/Ziel
hụt tài chính. Bước này bao gồm so sánh thông tin thu thập được trong bước 2 và bước 3 để xác định
xem các chi phí và các nhu cầu về nguồn vốn chưa được đáp ứng, các hành động chưa được đền đáp,
những tổn thất chưa được bù đắp và/hoặc những dòng giá trị chưa được nắm bắt là ở đâu và cho ai.
Điều này cho thấy các vấn đề, hành động và các bên liên quan hiện đang thiếu nguồn vốn và ưu đãi
bảo tồn, đồng thời cho biết những nơi có thể có khả năng tạo ra doanh thu, tài trợ và các khoản đầu
tư mới. Bước này đưa ra phân tích cơ bản được sử dụng để tiếp tục xác định và xây dựng các hành
động và giải pháp sẽ được đưa vào trong chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững của KBT (các
bước 5-8).
Bước này sẽ đưa ra một danh sách các lĩnh vực/mục tiêu quản lý và các nhóm ưu tiên để xây dựng các
cơ chế tài trợ và các biện pháp khuyến khích mới và để phát triển các điều kiện hỗ trợ tài chính khác.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Các khoản chi tiêu nào của KBT bị thiếu hụt kinh phí nhiều nhất và tại sao?
2. Khi so sánh kế hoạch quản lý với kinh phí hiện có thì những hạng mục chi tiêu nào, các hoạt
động nào và những năm nào bị thiếu hụt kinh phí, và mức thiếu hụt là bao nhiêu?
3. Những chi phí quản lý KBT nào dự kiến có thể sẽ được cấp kinh phí từ các nguồn hiện có, những
chi phí nào vẫn chưa được cấp kinh phí, và mức thiếu hụt là bao nhiêu?
4. Những hạn chế tài chính nào đối với việc quản lý hiệu quả KBT cần được giải quyết, và cần phải
có những thay đổi gì để thúc đẩy cải thiện tính bền vững về tài chính?
5. Những chi phí cơ hội nào trong vùng lõi và vùng đệm KBT vẫn chưa được bù đắp, tài trợ hoặc
đền đáp? (tham khảo phần giải thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Thừa nhận tính đa
dạng của chi phí bảo tồn và đơn vị chịu trách nhiệm chi’)
6. Những chi phí giao dịch nào trong vùng lõi và vùng đệm KBT vẫn chưa được bù đắp, tài trợ hoặc
đền đáp? (tham khảo phần giải thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Thừa nhận tính đa
dạng của chi phí bảo tồn và đơn vị chịu trách nhiệm chi’)
7. Sự mất cân đối trong việc phân bổ chi phí và lợi ích quản lý và bảo tồn KBT là đối với ai? (tham
khảo phần giải thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Thừa nhận tính đa dạng của chi phí
bảo tồn và đơn vị chịu trách nhiệm chi’)
a) Những nhóm nào chưa được đáp ứng các chi phí và nhu cầu tài trợ, và phạm vi và tính chất của
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các chi phí và nhu cầu tài trợ này là gì?
b) Những nhóm nào có những hành động chưa được đền đáp, và phạm vi và tính chất của
những hành động này là gì?
c) Những nhóm nào có những tổn thất và thiệt hại không được bù đắp, và phạm vi và tính chất
của những tổn thất và thiệt hại này là gì?
d) Những nhóm nào đang gặp phải các dòng giá trị chưa được nắm bắt, và phạm vi và tính chất
của những dòng giá trị này là gì?
8. Những thiếu hụt và mất cân đối này ảnh hưởng như thế nào tới nguồn vốn và/hoặc ưu đãi/
động lực bảo tồn KBT?
9. Những thiếu hụt và mất cân đối này thể hiện các nhu cầu và cơ hội nắm bắt nguồn tài trợ và/
hoặc động lực bảo tồn KBT mới như thế nào?

nnern

Checklisten

wichtige Fragen

was Schritt erreichen soll/Ziel

Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Như mô tả dưới đây, nên sử dụng Công cụ tự đánh giá tài chính KBT (PAFSAT) dựa trên bảng tính
để hỗ trợ cho các cuộc thảo luận và thu thập thông tin về thiếu hụt kinh phí và hạn chế tài chính
đối với cơ quan quản lý KBT (các câu hỏi 1-4). Có thể sử dụng một loạt các ma trận đơn giản để
tóm tắt thông tin này, đồng thời ghi chép lại các thông tin thu thập được về sự đầy đủ của kinh
phí dành cho các chi phí bảo tồn khác và sự mất cân đối trong việc phân chia chi phí và lợi ích bảo
tồn (các câu hỏi 5-9). Thông tin bổ sung và những phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng
ghi chú hoặc gạch đầu dòng.
Bảng này được lập dựa trên bảng đã lập ở bước 2
Hình 14: Thiếu hụt kinh phí cho các khoản chi phí quản lý KBT (được chi bởi cơ quan quản lý kBT)

Các hạng mục chính của chi phí
quản lý KBT

Có đủ kinh phí không

Mức độ thiếu hụt kinh phí cho
hạng mục chi này

Tổng chi phí hàng năm
Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị & các khoản chi đầu tư khác
Lương & chi phí nhân viên
Nghiên cứu khoa học
Bảo vệ, tuần tra & thực thi pháp luật
Các cộng đồng vùng đệm
Nâng cao nhận thức & giáo dục
Du lịch & cơ sở vật chất phục vụ du khách
Phòng, chống cháy rừng
Trồng, quản lý & phục hồi rừng
Chi từ CTDVMTR
…
…
Khác

Hình 15: Đủ kinh phí cho kế hoạch quản lý KBT (đối với cơ quan quản lý KBT)

Chương trình,
hoạt động
và/hoặc kết quả
…
…
Tổng

Được cấp đủ
kinh phí

Không được
cấp đủ kinh phí

Không được
cấp kinh phí

Số tiền thiếu hụt
Năm 1

Năm 2

Năm ...

Tổng
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Bảng này được được lập dựa trên bảng đã lập ở bước 4
Hình 16: Các hạn chế tài chính cần được giải quyết (đối với cơ quan quản lý KBT)
Vấn đề này cần được giải quyết như thế nào và tại sao,
và/hoặc thay đổi cần phải có
Đa dạng nguồn vốn
Bảo đảm nguồn vốn
Hiệu quả chi phí và hiệu quả chi tiêu
Các hệ thống lập kế hoạch và quản lý tài chính
Thời điểm tạo ra và nhận được nguồn vốn
Sự phù hợp của các ưu tiên tài chính và quản lý
Mục tiêu của chi tiêu và các ưu đãi
Môi trường kinh tế và chính sách
Năng lực tổ chức
Các quy định và thủ tục tài chính
Ưu tiên chính sách, ý chí chính trị, sự chấp nhận của xã hội
…
…

Bảng này được lập dựa trên bảng đã lập ở bước 2
Hình 17: Đủ kinh phí cho các chi phí bảo tồn khác
Được cấp kinh phí
hoặc được bù đắp đầy đủ

Các loại chi phí

Không được cấp đủ kinh phí
hoặc không được bù đắp đầy đủ

Không được cấp kinh phí
hoặc không được bù đắp

Các chi phí quản lý chính
…
…
Chi phí cơ hội
…
…
Chi phí giao dịch
…
…

Bảng này được lập dựa trên bảng đã lập ở bước 2
Hình 18: Sự mất cân bằng trong việc phân chia chi phí và lợi ích bảo tồn
Các nhóm bị ảnh hưởng
Các chi phí và nhu cầu kinh phí chưa được đáp ứng
…
…
Các hành động chưa được đền đáp
…
…
Những mất mát và thiệt hại chưa được bù đắp
…
…
Các dòng giá trị chưa được nắm bắt
…
…

Mô tả

Điều này thể hiện các nhu cầu & cơ hội đối với nguồn
tài trợ và động lực quản lý/bảo tồn KBT như thế nào

ng
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Bước 4 không yêu cầu về số liệu tài chính mới. Thông tin về ngân sách kế hoạch quản lý KBT cũng như
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về các chi phí bảo tồn khác và các dòng vốn đã được tổng hợp trong bước 2 và bước 3. Để tính toán
thiếu hụt kinh phí và các nhu cầu tài chính chỉ cần so sánh các số liệu này và phân tích xem các chi
phí và lợi ích bảo tồn được phân chia như thế nào giữa các nhóm khác nhau, bao gồm cả cơ quan
quản lý KBT.
Bước 4 chủ yếu liên quan tới việc giải thích và hiểu được các số liệu thu thập được ở các bước 2 và 3.
Mặc dù việc phân tích này phần lớn có thể được thực hiện tại văn phòng nhưng cũng có thể cần phải
tiến hành một số tham vấn với các bên liên quan để xác nhận các phát hiện. Điều quan trọng là phải
làm rõ thêm và giải thích các kết luận và ưu tiên để tiến tới làm việc với BQL KBT, TCLN và/hoặc UBND
tỉnh và chính quyền các xã ở vùng đệm. ‘Công cụ tự đánh giá tài chính KBT’ dựa trên bảng tính đã
được xây dựng để hỗ trợ cho quá trình này và được đưa vào phần phụ lục của tài liệu hướng dẫn này.

Những điều cần nhớ & lưu ý
Rất dễ mất phương hướng và bị phân tâm bởi sự phức tạp và phạm vi của các vấn đề đang được xem
xét trong bước 4. Ở giai đoạn này, mục đích chỉ là đánh giá các nhu cầu và thiếu hụt tài chính chứ
không phải là đưa ra các giải pháp. Điều quan trọng là phải duy trì được trọng tâm này – việc suy nghĩ
về những phản ứng có thể có sẽ là ở giai đoạn tiếp theo của quá trình lập kế hoạch tài chính bền
vững.
Tương tự, thường có một loạt các bên liên quan và các chi phí bảo tồn trong toàn bộ cảnh quan KBT.
Cần nỗ lực để duy trì trọng tâm và tập trung chủ yếu vào các vấn đề và nhóm quan trọng nhất có ảnh
hưởng hoặc quan tâm nhiều nhất tới các mục tiêu và hành động của kế hoạch quản lý KBT.
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GIAI ĐOẠN II: PHẢN ỨNG
Giai đoạn đánh giá cần xác định các nhu cầu, thách thức và thiếu hụt tài chính bảo tồn chính
trong toàn bộ cảnh quan KBT. Giờ đây giai đoạn phản ứng cần xác định các giải pháp tài chính,
có thể được thực hiện bởi cơ quan quản lý KBT, để khắc phục những hạn chế này (Hình 8). Giai
đoạn này xem xét cách thức cải thiện nguồn kinh phí và chi tiêu hiện tại, xem xét các nhu cầu và
lựa chọn để xây dựng các cơ chế tài chính mới, và phát triển khuôn khổ và cách tiếp cận chiến
lược để đảm bảo rằng kế hoạch quản lý KBT bền vững về tài chính.

Hình 8: Phản ứng (các bước 5-7)

5

PHẢN ỨNG:
Lập kế hoạch
chiến lược về bền
vững tài chính
của KBT

Đánh giá các cơ hội & cơ chế
tài chính hiện tại và mới

Nguồn vốn hiện tại có thể được quản lý tốt hơn không?
Có khả năng tiết kiệm/chia sẻ chi phí không?
Có thể sử dụng các dòng kinh phí mới, các khoản thu,
các khoản đầu tư và các công cụ tài chính nào?

6
Xác định các điều kiện &
khuôn khổ hỗ trợ chung

Những hạn chế tài chính cơ bản đối với việc quản lý
hiệu quả có thể được khắc phục như thế nào?
Cần có các hệ thống luật pháp, thể chế, quản trị, lập kế
hoạch và hành chính và những năng lực gì?

7
Xây dựng chiến lược & các giải
pháp tài chính bền vững

Giai đoạn phản ứng được thực hiện bằng cách tiến hành một
hoạt động lập kế hoạch chiến lược. Giai đoạn này xác định
các biện pháp, công cụ và can thiệp có thể được sử dụng để
nâng cao tính bền vững về tài chính và huy động nguồn vốn
để hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT.
Có hai phương pháp chính được sử dụng. Một là thông qua
các cuộc thảo luận nội bộ và các cuộc họp lập kế hoạch trong

Mục tiêu tài chính là gì? Gói biện pháp, công cụ và can
thiệp nào sẽ cung cấp những giải pháp hiệu quả nhất?
Các gói này cần được điều chỉnh như thế nào cho phù
hợp với nhu cầu và bối cảnh địa phương?

cơ quan quản lý KBT, nếu cần thiết cũng có thể mời đại diện từ
các cơ quan quản lý cấp trên (như DOPAM, TCLN, Bộ NN&PTNT,
sở NN&PTNT và/hoặc UBND tỉnh) và bất kỳ đối tác thực hiện
trực tiếp nào khác. Cũng có thể lấy ý kiến đóng góp cho việc
lập kế hoạch thông qua tham vấn và đối thoại với các nhóm
bên liên quan chính có thể tham gia vào các giải pháp tài
chính đã được xác định. Các nhóm này bao gồm các bên có
thể nhận được kinh phí, các nhà tài trợ và đầu tư tiềm năng
cũng như các cơ quan và tổ chức khác có thể giúp tạo ra các
điều kiện hỗ trợ tổng quát hơn. Cũng có thể cần phải tìm kiếm
tư vấn, chuyên gia bên ngoài, chẳng hạn để tư vấn về việc lựa
chọn và thiết kế các cơ chế tài chính cụ thể.
Các bước 5-7 cần đưa ra một chiến lược tài chính bền vững
cho KBT. Chiến lược này sau đó sẽ được chuyển thành một
loạt các hoạt động và kết quả cụ thể trong giai đoạn thực hiện.

Tài liệu đọc thêm & nguồn tài liệu
CFA 2014; Deutz et al. 2020; MAVA Foundation 2017;
Parker et al. 2012; Rode et al. 2016; Spergel 2001;
Tobin-de la Puente and Mitchell 2021; UNDP 2012,
2018 and 2021; WWF 2009.
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BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ HỘI & CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HIỆN TẠI VÀ MỚI
1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các
bên liên quan
của KBT

2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

3

4

5

6

Đánh giá
Đánh giá

Xác định

các cơ hội

xác định

tình hình

các nhu cầu
& thiếu hụt

& cơ chế tài

các điều kiện

& bối cảnh
tài chính

tài chính

chính hiện
tại và mới

& khuôn khổ
hỗ trợ chung

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính

& lộ trình

bền vững

thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

Bước này nhằm đạt được điều gì
Sau khi đã xác định các vấn đề và thách thức tài chính bền vững chủ yếu cần được giải quyết, giờ đây
cần phải cân nhắc xem các loại công cụ và cách tiếp cận nào có thể được sử dụng để giải quyết các
nhu cầu và thiếu hụt này.
Bước thứ năm trong lập kế hoạch tài chính bền vững là đánh giá các cơ hội và cơ chế mới để cải thiện
tính bền vững về tài chính. Công việc này bao gồm xác định xem nguồn vốn hiện tại có thể được
quản lý tốt hơn không, tìm hiểu các khả năng tiết kiệm chi phí và chia sẻ chi phí và xác định các dòng
tài trợ, doanh thu, đầu tư mới cũng như các công cụ tài chính khác có thể được sử dụng để hỗ trợ
quản lý hiệu quả KBT và bảo tồn đa dạng sinh học/hệ sinh thái.
Bước này xác định các cơ chế tài chính có khả năng được sử dụng trong KBT. Ở giai đoạn này, một
danh sách khá tổng quát sẽ được đưa ra. Sau đó, danh sách này sẽ được rút ngắn lại và làm rõ hơn ở
bước 7 khi tiến hành xây dựng chiến lược và giải pháp.

Xem trang 36 tiếp theo để biết được các câu hỏi chính có liên quan

nern
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Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Việc tiết kiệm chi phí hoặc tái phân bổ ngân sách có khả năng đáp ứng các nhu cầu kinh phí chưa
được đáp ứng không?
2. Các nguồn tài trợ hiện tại có thể được gia hạn, tăng thêm, kết hợp tốt hơn hoặc hướng tới đáp
ứng các nhu cầu kinh phí không?
3. Những nguồn tài trợ mới và bổ sung nào có thể được tận dụng để cung cấp kinh phí và/hoặc ưu
đãi cho công tác quản lý và bảo tồn KBT, đồng thời hướng đến các chi phí và nhu cầu kinh phí
chưa được đáp ứng, những tổn thất chưa được bù đắp, những hành động chưa được đền đáp và/
hoặc những giá trị chưa được nắm bắt đã được xác định ở bước4? Những nguồn tài trợ này có thể
bao gồm, nếu có, nhưng không giới hạn ở:
a) Các khoản viện trợ và tài trợ dự án?
b) Các khoản phí và lệ phí mới và được hợp lý hóa áp dụng đối với việc sử dụng đất, tài nguyên
và các cơ sở vật chất hoặc dịch vụ khác của KBT?
c) Thuế và phụ phí?
d) Gắn chi với thu và chuyển đổi?
e) Du lịch?
f) Chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng?
g) Phát triển các thị trường, sản phẩm hoặc doanh số bán hàng mới khác?
h) Bồi hoàn đa dạng sinh học và đền bù carbon?
i) Phạt tiền và các hình phạt khác?
j) Tài trợ hoặc quyên góp của doanh nghiệp?
k) Các khoản đóng góp và tài trợ công hoặc tư nhân khác?
l) Gọi vốn cộng đồng?
m) Trái phiến xanh, trái phiếu lam hoặc trái phiếu khí hậu?
n) Cái giá phải trả cho sự thành công?
o) Đầu tư trực tiếp?
p) Các khoản vay, tín dụng hoặc tín dụng ngang hàng ưu đãi?
q)...
4. Có cần phải phát triển các cơ chế mới để gắn chi với thu, giữ lại hoặc quản lý nguồn vốn nhằm
đảm bảo rằng kinh phí luôn sẵn sàng vào đúng thời điểm và đúng nơi để hỗ trợ cho kế hoạch
quản lý KBT và địa điểm (như quỹ ủy thác hoặc tài khoản riêng, thỏa thuận chia sẻ doanh thu
với cơ quan, tổ chức hoặc bộ phận tài chính trung ương khác) không?
5. Các nhu cầu tổng quát hơn về pháp lý, thể chế, kỹ thuật, thông tin, năng lực, ngân sách và hỗ
trợ khác để xây dựng và thực hiện các cơ chế tài chính này là gì?
Checklisten
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Danh sách kiểm tra & các mẫu để ghi chép thông tin
Có thể sử dụng một loạt các ma trận đơn giản để ghi chép thông tin về các biện pháp nhằm cải thiện
nguồn vốn hiện có (các câu hỏi 1 và 2), phát triển các cơ chế tài chính mới (câu hỏi 3), và quản lý và điều
hành các nguồn vốn hiệu quả hơn (câu hỏi 4), trong đó cũng có thể lồng ghép các nhu cầu về hỗ trợ
pháp lý, thể chế, kỹ thuật, thông tin, năng lực, ngân sách tổng quát hơn và các hỗ trợ khác (câu hỏi 5).
Thông tin bổ sung và các phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.
Hình 20: Các biện pháp nhằm cải thiện nguồn vốn và chi tiêu hiện tại
Các lĩnh vực cần cải thiện
Các biện pháp tiết kiệm chi phí
…
…
Các biện pháp tái phân bổ ngân sách
…
…
Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn hiện có
…
…

Các biện pháp tiềm năng

Biện pháp này sẽ giúp cải thiện nguồn vốn và/hoặc
tính bền vững tài chính của KBT như thế nào

g
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Bảng này được lập dựa trên bảng đã lập ở bước 4
Hình 21: Các cơ chế tài chính và nguồn vốn mới và bổ sung

Nguồn vốn & cơ chế tài
chính mới tiềm năng

Các nhu cầu và thiếu hụt tài chính chủ yếu

Mục tiêu tài trợ/
người nhận tài trợ

Nhu cầu hỗ trợ
chung

Các chi phí trực tiếp của kế hoạch quản lý KBT
…
…
Các chi phí quản lý cơ bản
…
…
Những tổn thất và thiệt hại không được bù đắp (chi phí cơ hội/giao dịch)
…
…
Các hành động không được đền đáp (chi phí cơ hội/giao dịch)
…
…

Hình 22: Các cơ chế để gắn chi với thu, giữ lại hoặc quản lý nguồn vốn

Các cơ chế tiềm năng

Biện pháp này sẽ giúp cải thiện nguồn vốn và/hoặc
tính bền vững tài chính của KBT như thế nào

Nhu cầu hỗ trợ chung

…
…

Datenerfassung

Dinge erinnern

Dinge erinnern
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
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Mặc dù bước 5 không yêu cầu bất kỳ số liệu định lượng hay con số nào nhưng thông thường cần
nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu thêm về phạm vi của các cơ chế tài chính khả thi có thể phù hợp để
áp dụng trong KBT, những ví dụ về việc áp dụng các cơ chế này, các thực hành tốt nhất và các bài học.
Các cơ quan, tổ chức và dự án khác thường có kinh nghiệm trong việc phát triển và sử dụng các cơ
chế tài chính bảo tồn sáng tạo và có thể đưa ra lời khuyên. Cũng có thể cần hỏi ý kiến và lời khuyên
từ các chuyên gia về tài chính bảo tồn.
Việc tham vấn với các bên liên quan khác của KBT và các đơn vị chịu trách nhiệm chi (như chính
quyền xã, các cộng đồng địa phương, UBND tỉnh, DOPAM, TCLN và/hoặc Bộ NN&PTNT) để lấy ý kiến
về nguồn vốn và cơ hội tài chính mới sẽ rất hữu ích. Công cụ PAFSAT có một số câu hỏi về vấn đề này.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Trọng tâm của bước 5 là các nguồn tài trợ và các cơ chế để tạo ra, gắn chi với thu, giữ lại và quản lý
nguồn vốn. Các biện pháp khác để khắc phục những hạn chế về cơ cấu đối với tính bền vững tài
chính sẽ được đề cập trong bước 6.
Lưu ý rằng, mục đích ở bước này là đưa ra một danh sách chung, tổng quát về các cơ chế tài chính
tiềm năng. Danh sách này sẽ được rút ngắn lại và làm rõ hơn ở bước 7 khi xây dựng chiến lược và các
giải pháp tài chính bền vững.
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BƯỚC 6: XÁC
ĐỊNH CÁC
ĐIỀU
KIỆN
wichtige Fragen
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2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

3

4

Đánh giá

Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

5
Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

Xác định
các điều kiện

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

& khuôn khổ tài chính
hỗ trợ chung bền vững

& lộ trình
thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan
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Bước này nhằm đạt được điều gì
Mặc dù đảm bảo đủ nguồn vốn là một yêu cầu cần thiết đối với sự bền vững về tài chính nhưng bản
thân việc có đủ nguồn vốn là chưa đủ. Cũng cần phải đảm bảo rằng các hạn chế tài chính cơ bản đối
việc quản lý và bảo tồn hiệu quả KBT cần được khắc phục.
Do đó, bước thứ sáu trong quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững là xác định các biện pháp và can
thiệp sẽ giúp thúc đẩy các điều kiện và khuôn khổ hỗ trợ chung cho tính bền vững tài chính của KBT.
Ở giai đoạn này, một danh sách khá tổng quát sẽ được đưa ra. Sau đó danh sách này sẽ được rút ngắn
lại và làm rõ hơn ở bước 7 khi xây dựng chiến lược và các giải pháp tài chính bền vững.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Những biện pháp và can thiệp nào có thể được sử dụng để khắc phục các hạn chế về cơ cấu đối
với tính bền vững tài chính được xác định trong các bước 3 và 4? Ví dụ (tham khảo phần giải
thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Giải quyết các khía cạnh và động lực của tính bền
vững về tài chính’):
a) Đa dạng nguồn vốn
b) Đảm bảo nguồn vốn
c) Hiệu quả chi phí và hiệu quả chi tiêu
d) Lập kế hoạch tài chính và các hệ thống hành chính
e) Thời điểm tạo ra và nhận được nguồn vốn
f) Sự phù hợp của các ưu tiên tài chính và quản lý
g) Mục tiêu của việc chi tiêu và ưu đãi
h) Môi trường kinh tế và chính sách
i) Năng lực tổ chức
j) Các quy định và thủ tục tài chính
k) Ưu tiên chính sách, ý chí chính trị, sự chấp nhận của xã hội
l) ...
2. Các can thiệp hoặc biện pháp cần thiết để đưa ra các ưu đãi kinh tế và điều kiện hỗ trợ cho công
tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong toàn bộ cảnh quan KBT có hấp dẫn, khả thi
hoặc bền vững hơn về mặt tài chính không? Ví dụ, để:
a) Tăng cường, đa dạng hóa hoặc cải thiện sinh kế bền vững
b) Tiếp cận hoặc phát triển các thị trường mới
c) Cải thiện lợi nhuận của việc kinh doanh bền vững và của doanh nghiệp
d) Thúc đẩy hoặc cải thiện các cơ hội đầu tư bền vững vào KBT?
e) ...

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Có thể sử dụng một loạt các ma trận đơn giản để ghi chép thông tin về các biện pháp để giải quyết
những hạn chế về tài chính bền vững (câu hỏi 1), và tạo ra các ưu đãi và điều kiện hỗ trợ (câu hỏi 2).
Thông tin bổ sung và các phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.

Bảng này được lập dựa trên bảng đã lập ở các bước 3 và 4
Hình 23: Các can thiệp hoặc biện pháp để giải quyết những hạn chế về cơ cấu đối với tính bền vững tài chính

Những hạn chế về cơ cấu

Can thiệp hoặc biện pháp tiềm năng

Đa dạng nguồn vốn
Đảm bảo nguồn vốn
Hiệu quả chi phí và hiệu quả chi tiêu
Lập kế hoạch tài chính và các hệ thống hành chính
Thời điểm tạo ra và nhận được nguồn vốn
Sự phù hợp của các ưu tiên tài chính và quản lý
Mục tiêu của chi tiêu và các ưu đãi
Môi trường kinh tế và chính sách
Năng lực tổ chức
Các quy định và thủ tục tài chính
Ưu tiên chính sách, ý chí chính trị, sự chấp nhận của xã hội
…
…

Hình 24: Các can thiệp hoặc biện pháp cần thiết để đưa ra các ưu đãi kinh tế và các điều kiện hỗ trợ

Các ưu đãi kinh tế và điều kiện hỗ trợ chung

Mục tiêu/người nhận

Can thiệp hoặc biện pháp tiềm năng

Tăng cường, đa dạng hóa hoặc cải thiện sinh kế bền vững
Tiếp cận hoặc phát triển các thị trường mới
Cải thiện lợi nhuận của việc kinh doanh bền vững và của doanh nghiệp
Thúc đẩy hoặc cải thiện các cơ hội đầu tư bền vững vào KBT
Dinge erinnern

…
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…

Datenerfassung

Dinge erinnern
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Bước 6 không yêu cầu bất kỳ số liệu định lượng hay nghiên cứu cơ bản nào. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu tài liệu về các thực hành tốt nhất và các bài học đồng thời tham vấn các tổ chức hoặc dự án có
kinh nghiệm về phát triển các biện pháp và can thiệp để tạo ra các điều kiện tài chính hỗ trợ chung
là rất hữu ích.

Những điều cần nhớ & lưu ý
Giống như bước 5, mục đích của bước này là đưa ra một danh sách chung, tổng quát về các cơ chế
tài chính tiềm năng. Sau đó danh sách này sẽ được rút ngắn lại và làm rõ hơn ở bước 7 khi xây dựng
chiến lược và các giải pháp tài chính bền vững.
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BƯỚC 7: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH BỀN VỮNG
1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các
bên liên quan
của KBT

2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

3

4

Đánh giá

Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

5
Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

7
Xây dựng

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ

chiến lược &

8
Đặt ra các
mục tiêu,

các giải pháp hành động

hỗ trợ chung tài chính
bền vững

& lộ trình
thực hiện

9
Xây dựng
quy trình cho
sự tham gia
& tiếp cận
của các bên
liên quan

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

Bước này nhằm đạt được điều gì
Sau khi đã lập danh sách các nguồn tài trợ tiềm năng và các cơ chế tài chính, giờ đây có thể kết hợp
các biện pháp này lại với nhau thành một chiến lược tài chính bền vững cho KBT. Vượt ra khỏi mối
quan tâm truyền thống vốn chỉ đơn thuần là đảm bảo có thêm nguồn vốn, trọng tâm của bước này
là đưa ra các ‘giải pháp tài chính’ tích hợp được thiết kế để giải quyết các rào cản tài chính đối với việc
quản lý hiệu quả KBT và để bù đắp đầy đủ các chi phí bảo tồn và đền đáp cho các đơn vị chịu trách
nhiệm chi.
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Theo đó, các giải pháp tài chính này phải được xác định và kết hợp một cách chiến lược để thành công
và bền vững trong thực tế. Do đó, bước thứ bảy trong quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững là xây
was Schritt erreichen soll/Ziel
dựng
chiến lược và các giải pháp tài chính bền vững. Bước này bao gồm làm rõ mục tiêu tài chính, lựa
chọn các gói biện pháp, công cụ và can thiệp, đồng thời đảm bảo rằng các biện pháp, công cụ và can
thiệp được điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu quản lý KBT và bối cảnh bảo tồn địa phương.
Bước 7 tập hợp các thông tin và phân tích từ bước 1 tới bước 6. Bước này cần đưa ra một tài liệu lập
kế hoạch chiến lược nhất quán cho KBT, trong đó trình bày rõ ràng các mục tiêu tài chính bền vững,
các nguyên tắc định hướng và các biện thành công cũng như gói các giải pháp tài chính. Mặc dù
trọng tâm của bước này là xây dựng chiến lược tài chính, sẽ được thực hiện bởi cơ quan quản lý KBT,
cho vùng lõi KBT nhưng vẫn cần xem xét và đề cập tới các nhu cầu tài chính cho bảo tồn và các giải
pháp tiềm năng trong toàn bộ cảnh quan KBT (mà cuối cùng có thể được thực hiện bởi các cơ quan
và tổ chức khác). Cả hai khía cạnh này đều cần thiết và bổ sung cho sự bền vững về tài chính của KBT.
Chiến lược này sẽ được chuyển thành các mục tiêu hoạt động cụ thể và các hoạt động tại chỗ để hỗ
trợ cho kế hoạch quản lý KBT ở bước 8.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Các mối đe dọa, rủi ro và hạn chế chính đối với sự bền vững tài chính là gì, và các cơ hội và khả
năng chính là gì?
2. Mục đích và tầm nhìn của tài chính bền vững là gì?
3. Các mục đích và mục tiêu tài chính bền vững trong giai đoạn kế hoạch quản lý KBT là gì?
4. Cách tiếp cận tổng thể và các nguyên tắc định hướng để cải thiện tính bền vững tài chính của
công tác quản lý rừng là gì?
5. Các nhu cầu và mục tiêu tài chính quan trọng, liên quan tới các vấn đề cần giải quyết, các mục
tiêu quản lý KBT và các hoạt động cần được tài trợ, và các bên liên quan được hưởng lợi hoặc
có liên quan, là gì?
6. Những cơ chế và biện pháp tiềm năng nào được xác định trong các bước 5 và 6 mang lại tiềm
năng, tính khả thi và tính phù hợp cao nhất để đáp ứng các mục tiêu tài chính bền vững đã nêu
và khắc phục những hạn chế tài chính đã xác định, đối với các vấn đề, các mục tiêu/hoạt động
và nhóm mục tiêu này, là phù hợp nhất với các điều kiện địa phương, phù hợp với năng lực và
nhu cầu, khả thi về mặt kỹ thuật và tổ chức, được chấp nhận về mặt chính trị và xã hội, và sẽ hiệu
quả về chi phí khi thực hiện?
7. Có cần thêm sự hỗ trợ và đầu tư bổ sung không? (như các khuôn khổ pháp lý và quy định mới,
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các thỏa thuận về tổ chức và hành chính, năng lực và nhận thức, nghiên cứu hoặc tạo dữ liệu,
công nghệ, v.v..)?
8. Làm thế nào để có thể kết hợp các cơ chế tài chính này thành các giải pháp tài chính tích hợp –
các gói giải pháp hoặc các chương trình bao gồm các biện pháp, công cụ và can thiệp củng cố lẫn
nhau để tạo ra nguồn vốn, ưu đãi tài chính và các hệ thống quản lý tài chính cải tiến? (tham khảo
phần giải thích được đưa ra trong Chương 2 phần về ‘Xây dựng các giải pháp tài chính tích hợp ’)
9. Hiệu quả và kết quả dự kiến của các giải pháp tài chính này là gì – các đầu ra hữu hình hoặc thay
đổi nào dự kiến sẽ diễn ra trong giai đoạn thực hiện kế hoạch quản lý?
10. Những thay đổi này sẽ được đo lường như thế nào, và các chỉ số đánh giá sự thành công và tác
động của các giải pháp tài chính cũng như của tiến bộ hướng tới sự bền vững tài chính là gì?
11. Làm thế nào để có thể nhóm hoặc kết hợp các giải pháp tài chính đã xác định thành các chương
trình nhất quán hoặc các lĩnh vực kết quả có thể được tích hợp hoặc lồng ghép vào kế hoạch
quản lý KBT?
12. Các giải pháp nào thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý KBT và liên quan trực tiếp đến các hoạt
động của kế hoạch quản lý KBT?
13. Các giải pháp nào nhằm hướng tới công tác bảo tồn trong toàn bộ cảnh quan KBT và sẽ cần có
sự quan tâm, hành động và hợp tác từ các nhóm và các cơ quan khác?
Checklisten
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Không có định dạng cố định hoặc nội dung bắt buộc nào đối với chiến lược tài chính bền vững của KBT.
Bảng dưới đây đưa ra phác thảo chung về các yếu tố và nội dung thường sẽ được bao gồm trong chiến
lược, dựa trên các câu trả lời cho các câu hỏi nêu ở trên. Tài liệu thực tế sẽ được xác định theo nhu cầu
và hoạt động của BQL KBT hoặc cơ quan quản lý KBT khác, mà trong hầu hết các trường hợp sẽ có cấu
trúc và phong cách riêng cho các tài liệu lập kế hoạch chiến lược của mình.
Trong hầu hết các trường hợp, chiến lược tài chính bền vững phải có cùng mốc thời gian và chu kỳ lập
kế hoạch giống như kế hoạch quản lý KBT, hoặc các chiến lược và chính sách ở cấp cao hơn liên quan
tới các mục đích, mục tiêu và chương trình làm việc của KBT. Nó thường được đưa vào phần phụ lục của
kế hoạch quản lý hoặc thậm chí được đưa toàn bộ vào trong kế hoạch quản lý.

Hình 25: Các phần của Chiến lược tài chính bền vững và nội dung tương ứng của từng phần
Lựa chọn tài liệu chiến lược

Nội dung

Bối cảnh và tình hình quản
lý KBT

Tóm tắt bối cảnh địa lý – sinh học và kinh tế - xã hội, các dịch vụ hệ sinh thái và các bên liên quan. Các mục tiêu
quản lý KBT và những thách thức, cách tiếp cận và những ưu tiên quản lý (lấy từ kế hoạch quản lý KBT) – xem bước 1

Các chi phí quản lý và các yêu
cầu tài chính

Trình bày về các chi phí dự kiến, các đơn vị chịu trách nhiệm chi và các nhu cầu tài chính cho giai đoạn lập kế hoạch
quản lý KBT – xem bước 2

Hiện trạng tài chính và các hạn
chế tài chính

Rà soát nguồn vốn và chi tiêu hiện tại và trong quá khứ, phân tích các hạn chế tài chính phi tiền tệ, các thách
thức và rủi ro chính – xem bước 3

Thiếu hụt kinh phí và các nhu
cầu tài chính không được đáp ứng

Xác định các yêu cầu và mục tiêu đối với nguồn tài trợ mới và bổ sung, các ưu đãi tài chính và các điều kiện hỗ trợ
khác trong giai đoạn lập kế hoạch – xem các bước 4 và 6

Tiềm năng tài chính và các
cơ hội

Đánh giá tiềm năng tài chính và các cơ hội tài trợ có thể được phát triển trong vùng lõi và vùng đệm KBT
– xem bước 5

Mục đích, tầm nhìn,mục tiêu
và kết quả dự kiến

Mô tả về những gì mà chiến lược tài chính bền vững và các giải pháp trong chiến lược tìm cách đạt được, và làm
thế nào để điều này có thể tăng cường công tác quản lý và bảo tồn trong toàn bộ cảnh quan KBT.
Trình bày về các kết quả đầu ra hoặc những thay đổi về tài chính sẽ xảy ra trong giai đoạn lập kế hoạch quản lý KBT.

Chiến lược tăng cường tính
bền vững về tài chính

Tóm tắt các nhu cầu tài chính ưu tiên cần được giải quyết. Xác định các mục tiêu tài chính bền vững,
các phản ứng và giải pháp đang được đề xuất để đạt được các mục tiêu đó cũng như cách tiếp cận tổng
thể và những nguyên tắc định hướng sẽ được áp dụng. Mô tả các kết quả dự kiến.

Các cơ chế và giải pháp
tài chính

Mô tả các cơ chế tài chính, các hệ thống ưu đãi và các hệ thống quản lý tài chính được coi là ưu tiên
trong cảnh quan KBT. Xác định các điều kiện cơ cấu cần thiết để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các
giải pháp tài chính đã xác định.

Tài chính bền vững trong toàn
bộ cảnh quan KBT

Ưu tiên các giải pháp tài chính liên quan chủ yếu đến vùng lõi KBT (và sẽ được thực hiện bởi cơ quan quản lý KBT)
cũng như các giải pháp liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái ở vùng đệm và toàn bộ cảnh quan KBT
(và sẽ được thực hiện bởi các cơ quan, đối tác hoặc các nhóm khác).
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Hầu hết các phần trước của chiến lược tài chính bền vững sẽ dựa vào thông tin thu được trong các
bước từ 1 đến 6.

Dinge erinnern

Sẽ cần phải tiến hành lập kế hoạch chiến lược để xác định mục đích và các mục tiêu, ưu tiên và lựa
chọn
các cơ chế
tài chính, đồng
thời đưa ra các giải pháp tài chính. Hoạt động này có thể được thực
Checklisten
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hiện trong nội bộ cơ quan quản lý KBT. Tuy nhiên, nếu có sự tham gia và tham vấn với các bên liên
quan khác, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, các cơ quan chính phủ cấp địa phương và quốc gia, các
tổ chức đối tác, người sử dụng đất và tài nguyên trong vùng đệm thì thường sẽ tốt hơn. Chiến lược
tài chính bền vững có khả năng động chạm đến các vấn đề pháp lý và các lĩnh vực ảnh hưởng của
nhiều nhóm và cơ quan chức năng khác nhau.
Hoạt động lập kế hoạch chiến lược này thường có thể được thực hiện thông qua một hội thảo lập kế
hoạch hoặc đưa ra ý tưởng kéo dài 1 hoặc 2 ngày, hoặc – nếu hạn chế về thời gian và nguồn lực —
thông qua một bài thuyết trình ngắn hoặc thảo luận bàn tròn. Việc đối thoại rộng rãi này không chỉ
nâng cao mà còn giúp xác nhận chất lượng chuyên môn của chiến lược tài chính bền vững, đồng thời
tăng cường sự hiểu biết và ủng hộ cho các mục tiêu và cách tiếp cận cần tuân thủ cũng như các giải
pháp cần thực hiện.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Có nhiều yếu tố và cân nhắc khác nhau ảnh hưởng đến việc lựa chọn và thiết kế các giải pháp tài
chính bền vững, đồng thời quyết định những giải pháp nào là khả thi và phù hợp nhất trong bối cảnh
cụ thể. Đó không chỉ là việc đưa ra các giải pháp ‘kỹ thuật’ tốt nhất, bằng cách sắp xếp các giải pháp
cho phù hợp với các nhu cầu, hạn chế và cơ hội tài chính của KBT. Cũng cần phải suy nghĩ xem những
giải pháp nào là phù hợp nhất với điều kiện và năng lực của địa phương, khả thi về mặt kỹ thuật và
tổ chức, chấp nhận được về mặt chính trị và xã hội, đồng thời sẽ có hiệu quả về chi phí khi triển khai
trên thực tế.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là tài liệu chiến lược tài chính bền vững không giống như kế hoạch hoạt
động hay kế hoạch hành động (được xây dựng trong bước 8), vốn có mục đích, động lực, nội dung
và – thường là – khung thời gian khác. Chiến lược tài chính bền vững nhằm đưa ra tầm nhìn và các
mục tiêu cấp cao, đề ra chủ trương và cách tiếp cận tổng thể nhằm cải thiện tính bền vững về tài
chính, và đưa ra hướng dẫn về cách thức và phương tiện để đạt được điều này. Mặc dù trọng tâm
chính là các giải pháp tài chính sẽ được cơ quan quản lý KBT áp dụng ở vùng lõi nhưng chiến lược tài
chính bền vững cũng quan tâm một chút tới các biện pháp có thể được thực hiện bởi các nhóm khác
trong toàn bộ cảnh quan KBT. Kế hoạch hoạt động hoặc kế hoạch hành động sẽ đưa ra các hoạt động
cụ thể cần thiết để thực hiện chiến lược này nhằm hỗ trợ trực tiếp cho kế hoạch quản lý KBT.
Tài liệu chiến lược phải dễ đọc, dễ tham khảo và dễ hiểu. Đây là tài liệu lập kế hoạch chứ không phải
báo cáo nghiên cứu hay bài báo học thuật. Nó cần phải ngắn gọn, súc tích và rõ ràng nhất có thể. Các
thông tin kỹ thuật chi tiết hơn và bản sao số liệu có thể được đưa vào phần phụ lục theo các phần
hoặc tài liệu riêng biệt nếu cần. Chiến lược tài chính bền vững chủ yếu nhằm đưa ra hướng dẫn và
cần được trình bày cho cơ quan quản lý KBT. Mặc dù tài liệu này thường sẽ được chia sẻ công khai và,
do đó, cần phải dễ hiểu đối với các bên liên quan chính khác (như các nhà tài trợ, nhà đầu tư và đối
tác tiềm năng), nhưng các nhóm này không phải là người dùng chính. Bước 9 liên quan tới việc xây
dựng các tài liệu truyền thông mục tiêu cho các nhóm đối tượng khác.
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GIAI ĐOẠN III: THỰC HIỆN
Giai đoạn phản ứng đã xây dựng chiến lược tài chính bền vững và xác định một bộ giải pháp tài
chính tích hợp. Giờ đây giai đoạn thực hiện sẽ đưa ra tư duy và lập kế hoạch chiến lược cần thiết
để thực hiện chiến lược này nhằm hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT (Hình 9). Trọng tâm của giai
đoạn này là đảm bảo rằng các giải pháp tài chính đã xác định được chuyển thành các hành động
tại chỗ, sẽ được thực hiện thành công và đem lại các tác động mong muốn.

Hình 9: Thực hiện (các bước 8-10)

8

THỰC HIỆN:
Thiết kế các khuôn
khổ & quá trình để
thực hiện các giải

Đặt ra các mục tiêu tài chính, các
hành động và lộ trình thực hiện

9
Xây dựng quy trình cho sự tham gia
và tiếp cận của các bên liên quan

pháp tài chính đã
được xác định

Cần phải làm gì, bởi ai và khi nào, để đảm bảo nguồn
vốn, tạo động lực và thiết lập các điều kiện tài chính khác
nhằm hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT?

Các bên liên quan khác nhau nên tham gia như thế nào?
Chiến lược tài chính nên được truyền thông và quảng
bá như thế nào và cho ai?
Các phương tiện tham gia và các điểm tiếp cận chiến
ược là gì?

10
Thiết lập các hệ thống để đánh giá,
sửa đổi & cập nhật liên tục

Các giải pháp tài chính có được đưa ra theo kế hoạch
và hỗ trợ cho các mục tiêu quản lý không?
Các hoàn cảnh và/hoặc nhu cầu có thay đổi không?
Các cơ chế có cần được điều chỉnh hay sửa đổi không?

Các khuôn khổ và quá trình thực hiện được xác định, lên kế
hoạch và tài liệu hóa bởi cơ quan quản lý KBT. Giai đoạn thực
hiện chủ yếu bao gồm các hoạt động lập kế hoạch và đánh giá
nội bộ. Các hoạt động này sẽ đưa đến một kế hoạch tài chính
bền vững (bao gồm các mục tiêu, hành động và lộ trình thực
hiện các giải pháp tài chính đã được xác định), một tiến trình
rõ ràng về truyền thông và tham gia với các bên liên quan
khác, và một hệ thống giám sát và các chỉ số có thể được sử
dụng để theo dõi tiến độ và các tác động. Trong nhiều trường
hợp, các hoạt động này sẽ được lồng ghép hoặc thậm chí đưa
hoàn toàn vào trong kế hoạch quản lý KBT.

Tài liệu đọc thêm & nguồn tài liệu
Bovarnick 2010; Emerton et al. 2018;
Flores et al 2008; Landreau 2012; TNC 2013.
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BƯỚC 8: ĐẶT
RA CÁC MỤC
TIÊU TÀI CHÍNH, CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ LỘ
wichtige Fragen
was Schritt erreichen soll/Ziel
TRÌNH THỰC HIỆN
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Giai đoạn phản ứng đã đề ra chiến lược và các giải pháp tài chính bền vững. Giờ đây cần phải xác định
xem những mục tiêu và cơ chế này có thể được cơ quan quản lý KBT triển khai như thế nào trên thực
tế để hỗ trợ cho kế hoạch quản lý KBT.
Do đó, bước thứ tám trong quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững là đặt ra các mục tiêu, hành
động và lộ trình thực hiện. Bước này bao gồm xác định những gì cần phải làm, bởi ai và khi nào, để
đảm bảo nguồn vốn, tạo động lực và thiết lập các điều kiện tài chính khác nhằm hỗ trợ cho kế hoạch
quản lý KBT v.
Bước 8 cần đề ra một kế hoạch tài chính bền vững có giới hạn về thời gian và được lên ngân sách, bao
gồm một tập hợp các mục tiêu, hành động và lộ trình để cơ quan quản lý KBT thực hiện các giải pháp
tài chính đã xác định.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Những mục tiêu và giải pháp tài chính bền vững nào thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý
KBT và liên quan trực tiếp tới các hoạt động của kế hoạch quản lý KBT? (tham khảo bước 7)
2. Làm thế nào để nhóm các giải pháp tài chính đã xác định lại thành các chương trình hoặc các
lĩnh vực kết quả nhất quán?
3. Cần tiến hành những hoạt động gì để xây dựng và thực hiện các giải pháp tài chính đã xác định?
4. Các đầu ra, mục tiêu và cột mốc dự kiến là gì?
5. Lịch trình cho việc xây dựng và thực hiện các hoạt động tài chính bền vững, đạt được các cột
mốc và đưa ra các kết quả này là gì?
6. Ai chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và theo dõi các hoạt động này?
7. Các đầu vào và kinh phí cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện các giải pháp tài chính đã xác
định là gì, và sẽ được cung cấp như thế nào?
8. Làm thế nào để các hoạt động, mục tiêu và hạng mục ngân sách này được kết hợp, lồng ghép
vào hoặc thực hiện cùng với kế hoạch quản lý KBT?

10
Thực hiện
đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

nnern
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Bảng dưới đây cung cấp một mẫu đơn giản để tóm tắt các hoạt động, mục tiêu, cột mốc và lịch trình
thực hiện các giải pháp tài chính bền vững đã xác định (các câu hỏi 2-7). Tài liệu kế hoạch tài chính
bền vững sẽ trình bày chi tiết những điều này. Giống như chiến lược tài chính bền vững, không có
định dạng cố định hay nội dung bắt buộc nào đối với kế hoạch tài chính bền vững của KBT. Điều này
sẽ phụ thuộc vào các nhu cầu và điều kiện cụ thể của BQL KBT. Lý tưởng nhất là các mục tiêu, hành
động và ngân sách tài chính bền vững sẽ được lồng ghép hoàn toàn vào kế hoạch quản lý KBT.
Khung thời gian cũng cần phản ánh khung thời gian của kế hoạch quản lý KBT; thông thường là
chuẩn bị kế hoạch tài chính bền vững trung hạn cuốn chiếu (3-5 năm) và các kế hoạch làm việc chi
tiết hàng năm.

Hình 27: Tóm tắt các hoạt động, mục tiêu, cột mốc và lịch trình thực hiện

Hoạt động

Năm 1
Q1

Q2

Q3

Năm 2

Năm…

Mục tiêu
thực hiện

Các cột
mốc chính

Trách nhiệm
thực hiện

Đầu vào
& chi phí

Q4

Chương trình hoặc lĩnh vực kết quả …
…
…
Chương trình hoặc lĩnh vực kết quả …
…
…
Dinge erinnern
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Bước 8 có thể được thực hiện thông qua một buổi họp lập kế hoạch ngắn trong ½ hoặc 1 ngày. Buổi
họp này cần có sự tham gia của các thành viên chủ chốt của BQL KBT, các cán bộ khác của cơ quan
quản lý KBT (như bộ phận tài chính hoặc các chuyên gia kỹ thuật chủ chốt), cũng như bất kỳ đối tác
trực tiếp hoặc đơn vị nào khác đồng thực hiện kế hoạch tài chính bền vững.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Đừng quên đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài chính bền vững đều đã được tính toán chi phí hợp
lý và được lập ngân sách đầy đủ. Thường cần phải có nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật đáng kể, đặc biệt
là trong các giai đoạn đầu, để hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng và đàm phán các cơ chế tài chính
trước khi các cơ chế này có khả năng tự duy trì được.
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BƯỚC 9: THIẾT
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Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

Xây dựng

Đặt ra các

quy trình cho thực hiện

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

sự tham gia

tài chính bền

& lộ trình

& tiếp cận

vững

thực hiện

của các bên

đánh giá,
sửa đổi
& cập nhật
liên tục

liên quan

Bước này nhằm đạt được điều gì

wichtige Fragen

Cho dù chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững của KBT có toàn diện và được tính toán kỹ lưỡng đến
đâu thì chúng vẫn sẽ có ít tác động (hoặc giá trị) trừ khi chúng thực sự nhằm tận dụng nguồn vốn mới
và giúp khắc phục những hạn chế tài chính đối với việc quản lý hiệu quả KBT. Điều này phụ thuộc vào
sự tham gia và hỗ trợ tích cực của nhiều nhóm khác nhau ngoài cơ quan quản lý KBT, bao gồm Bộ
was Schritt erreichen soll/Ziel
NN&PTNT, TCLN, DOPAM, Sở NN&PTNT và UBND tỉnh, cũng như chính quyền và cộng đồng địa phương
ở vùng đệm, các cơ quan chủ quản khác, các NGO hoạt động trong KBT, khu vực tư nhân, các nhà tài trợ
và nhà đầu tư. Cần phải thông tin về chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững một cách rõ ràng và
thuyết phục tới các bên liên quan này để có được sự quan tâm, hỗ trợ và tham gia của họ.
Sau khi đã xây dựng chiến lược và kế hoạch, bước thứ 9 trong quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững
là thiết kế một quy trình cho sự tham gia và tiếp cận của các bên liên quan. Hoạt động này liên quan tới
việc suy nghĩ về cách mà các bên liên quan khác nhau cần được thông báo về việc tham gia vào các giải
pháp tài chính đã xác định, chiến lược và kế hoạch nên được thông tin và quảng bá như thế nào và cho
ai, và phương tiện tham gia chính và các điểm tiếp cận chiến lược là gì.
Một quy trình được xác định rõ ràng cho việc truyền thông và sự tham gia của các bên liên quan cần
được đưa ra trong bước này. Quy trình này sẽ được thực hiện cùng với và hỗ trợ cho kế hoạch quản lý
KBT và kế hoạch tài chính bền vững.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
1. Vai trò và ảnh hưởng của các nhóm khác nhau đối với hiện trạng tài chính của KBT và việc thực
hiện kế hoạch tài chính bền vững của KBT là gì? Câu hỏi này thường sẽ xem xét:
a) Những nhóm nào quản lý, sử dụng, phụ thuộc và/hoặc tác động tới đa dạng sinh học và các
dịch vụ hệ sinh thái của KBT? (tham khảo bước 1)
b) Những nhóm nào dự kiến sẽ tham gia trực tiếp vào các cơ chế tài chính đã xác định, với tư cách
là đơn vị nhận hoặc cung cấp nguồn vốn, hoặc thông qua việc thực hiện các hoạt động khác để
khắc phục các hạn chế tài chính hoặc tạo ra các điều kiện hỗ trợ? (tham khảo các bước 5 và 6)
c) Có nhóm hoặc tổ chức nào khác quan tâm tới, hoặc có khả năng ảnh hưởng tới, hiện trạng tài
chính của KBT hoặc việc thực hiện các giải pháp tài chính không? (như các đơn vị hoặc bộ phận
khác của cơ quan quản lý KBT, các cơ quan chủ quản của chính phủ, chính quyền địa phương,
các NGO và CSO khác hoạt động trong khu vực, khu vực tư nhân, các nhà đầu tư và nhà tài trợ
tiềm năng, các chính khách, những người có sức ảnh hưởng và những ‘người đi tiên phong’, v.v..)
2. Các nhóm này cần được cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch tài chính bền vững và các giải
pháp đã xác định như thế nào và để làm gì?
3. Phương tiện hiệu quả nhất để truyền đạt các nhu cầu, phản ứng và cơ chế tài chính bền vững cho
các nhóm khác nhau là gì, và những loại thông tin và thông điệp nào cần được cung cấp?
4. Những phương thức hiệu quả nhất để có được sự quan tâm và tham gia của các nhóm khác nhau
cần được thông tin về hoặc tham gia trực tiếp vào tài chính bền vững là gì?
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5. Có thể sử dụng những điểm tiếp cận hoặc ảnh hưởng nào để có được sự quan tâm hỗ trợ và
tham gia này?
6. Có cần cung cấp các tài liệu khác hay có cần thực hiện các hoạt động khác để có được sự ủng hộ
của công chúng và ủng hộ về chính trị cho tài chính bền vững không? (như nhận thức, tập huấn,
tăng cường năng lực, quảng bá, ...)
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Có thể sử dụng một loạt các ma trận đơn giản để ghi chép thông tin về vai trò và nhu cầu của các bên
liên quan chính đối với việc tham gia vào các tiến trình tài chính bền vững (câu hỏi 1), và các cơ chế và
các điểm tiếp cận để hỗ trợ cho truyền thông và tham gia (các câu hỏi 2-5). Thông tin bổ sung và
những phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.

Hình 28: Vai trò và nhu cầu của các bên liên quan chính đối với việc tham gia vào các tiến trình tài chính bền vững

Được
thông báo

Tham vấn

Hợp tác
chặt chẽ

Mức độ tham gia
Tham gia
trực tiếp

Quan sát
viên quan
tâm

Đối tác
tiềm năng
hoặc các
bên có ảnh
hưởng

Tạo ra các
điều kiện
hỗ trợ

Đơn vị
nhận
nguồn vốn

Các bên liên quan

Đơn vị
cung cấp
nguồn vốn

Vai trò trong việc thực hiện các giải pháp tài chính

…
…

Hình 29: Các cơ chế, điểm tiếp cận và thông điệp nhằm hỗ trợ cho việc truyền thông tới các bên liên quan
Các bên liên quan

Mục đích truyền thông

Phương pháp và tần suất

Thông tin được chia sẻ

Các thông điệp chính

…
…

Hình 30: Các cơ chế và điểm tiếp cận nhằm hỗ trợ cho việc tham gia trực tiếp của các bên liên quan
Checklisten
Các bên liên quan

Dinge erinnern

Vai trò trong việc thực
Phương thức để có được
wichtige Fragen
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hiện giải pháp tài chính
sự tham gia

Điểm tiếp cận chiến lược

Các nhu cầu hỗ trợ khác

…
…

Datenerfassung

Dinge erinnern
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Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Có nhiều phương thức và công cụ, được sử dụng rộng rãi, để cân nhắc về các nhu cầu và cách tiếp
cận nhằm huy động sự tham gia và trao đổi thông tin với các nhóm khác nhau (như lập bản đồ các
bên liên quan và ma trận quyền lực – mối quan tâm). Các phương thức và công cụ này nên được áp
dụng theo hình thức tham vấn. Tốt nhất, nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các chuyên gia truyền thông và
quảng bá để củng cố tiến trình này.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Điều quan trọng là không làm phức tạp hóa quá trình lập kế hoạch cho việc huy động sự tham gia và
tiếp cận các bên liên quan. Nhiều nhóm, cá nhân hoặc tổ chức khác nhau có mối quan tâm hoặc ảnh
hưởng khác nhau tới tài chính KBT. Hiếm khi có thể trao đổi thông tin và tham gia với tất cả các bên
liên quan này. Cần nỗ lực để ưu tiên và chỉ nhắm tới các bên liên quan cần tham gia trực tiếp vào việc
thực hiện các giải pháp tài chính đã xác định, hoặc sẽ có mối quan tâm hoặc ảnh hưởng lớn nhất (tích
cực hoặc tiêu cực) tới tình hình tài chính của KBT.

n
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BƯỚC 10: THIẾT LẬP CÁC HỆ THỐNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ, SỬA ĐỔI VÀ CẬP
NHẬT LIÊN TỤC
1
Tìm hiểu
tình hình,
các mục tiêu
quản lý & các
bên liên quan
của KBT

2
Tính toán các
chi phí bảo
tồn & các đơn
vị chịu trách
nhiệm chi

3

4

Đánh giá

Xác định

tình hình

các nhu cầu

& bối cảnh

& thiếu hụt

tài chính

tài chính

5
Đánh giá
các cơ hội
& cơ chế tài
chính hiện
tại và mới

6

Xác định
các điều kiện
& khuôn khổ
hỗ trợ chung

7

8

Xây dựng

Đặt ra các

chiến lược &

mục tiêu,

các giải pháp

hành động

tài chính bền

& lộ trình

vững

thực hiện

10

9
Xây dựng

Thực hiện

quy trình cho

đánh giá,

sự tham gia
& tiếp cận

sửa đổi

của các bên

& cập nhật

liên quan

liên tục

Bước này nhằm đạt được điều gì
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Chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững của KBT phải vừa năng động vừa thích ứng. Các hạn chế
và cơ hội tài chính thay đổi theo thời gian – để đáp ứng với những thay đổi về các nhu cầu và mối đe
dọa về quản lý KBT, các điều kiện và hoàn cảnh kinh tế xã hội, các yêu cầu và áp lực đối với đa dạng
sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái trong vùng đệm, cũng như các chính sách và hoạt động của cơ
quan quản lý KBT, các nhà tài trợ và các đối tác. Điều quan trọng là phải liên tục đánh giá tình hình và
sửawas
đổi,
cập
nhật
các giải pháp tài chính đã xác định, nếu cần thiết.
Schritt
erreichen
soll/Ziel
Bước thứ 10 trong quá trình lập kế hoạch tài chính bền vững là thiết lập các hệ thống để thực hiện
đánh giá, sửa đổi và cập nhật liên tục. Điều này liên quan tới việc thiết lập các thủ tục và chu trình
phản hồi để kiểm tra định kỳ xem các giải pháp tài chính có đang được thực hiện theo kế hoạch, có
còn phù hợp với các mục tiêu quản lý KBT và có đạt được các kết quả mong muốn hay không, đồng
thời đánh giá xem liệu các hoàn cảnh và nhu cầu có thay đổi hay không, và đảm bảo rằng chiến lược
và kế hoạch tài chính được điều chỉnh và cập nhật cho phù hợp.
Bước này sẽ đưa ra một danh sách kiểm tra và kế hoạch theo dõi những thay đổi trong các hoàn cảnh
có ảnh hưởng tới các nhu cầu và cơ hội tài chính bền vững của KBT, đánh giá mức độ phù hợp và tác
động của các giải pháp tài chính đã xác định, và phản hồi một cách hiệu quả và kịp thời. Điều này sẽ
được áp dụng liên tục, như một phần của các quá trình giám sát và tìm hiểu của cơ quan quản lý KBT.

Các câu hỏi chính cần được trả lời
Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá
1. Những rủi ro chính trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch tài chính bền vững, về tổng thể,
và đối với các cơ chế tài chính và/hoặc kết quả cụ thể là gì? (ví dụ, những thay đổi về chi phí
quản lý; không có khả năng có đủ tài chính hoặc ưu đãi; thay đổi về giá cả, nhu cầu, sở thích,
động lực thị trường hoặc nhu cầu kinh tế của các đơn vị cung cấp nguồn vốn và/hoặc đơn vị
nhận nguồn vốn; những thay đổi về thể chế, tài chính, kỹ thuật, chính trị và xã hội)
2. Những diễn biến và hoàn cảnh thay đổi nào có thể tạo ra các cơ hội mới để củng cố hoặc mở
rộng các cơ chế tài chính? (như mối quan tâm ngày càng tăng đối với du lịch sinh thái và các sản
phẩm thiên nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các dịch vụ hệ sinh thái, thị trường và các cơ
hội đầu tư mới, ưu tiên chính sách của chính phủ và nhà tài trợ thay đổi, v.v..)
3. Có thể thực hiện những biện pháp nào để giảm thiểu các rủi ro tài chính này và/hoặc để đáp ứng
với các cơ hội tài trợ và đầu tư mới nếu có?
4. Có thể sử dụng phương pháp nào để theo dõi tiến độ, tác động và việc thực hiện, và cần thu
thập những thông tin gì?
5. Tình hình và hiệu quả hoạt động tài chính bền vững sẽ được đánh giá thường xuyên như thế
nào, bởi ai, và thông tin thu được sẽ được xử lý và sử dụng như thế nào?
Giám sát và đánh giá liên tục
6. Các giải pháp tài chính có mang lại những tác động và hiệu quả dự kiến, phù hợp với các chỉ số
và thước đo thành công đã xác định (như quy định tại bước 7) không?
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7. Các hoạt động và đầu ra có được thực hiện như đã lên kế hoạch, phù hợp với các cột mốc và mục
tiêu đã xác định (như quy định tại bước 8) không?
8. Các giải pháp tài chính có cần được điều chỉnh hay không, có cần phải lồng ghép các cơ chế mới
và/hoặc loại trừ các cơ chế không thành công hoặc kém hiệu quả hay không?
9. Có cần có sự tham gia hoặc huy động sự tham gia của các bên liên quan, hoặc thông tin một
cách khác biệt không?
10. Có cần phải điều chỉnh hay cập nhật các hoạt động, ngân sách, cột mốc và mục tiêu trong kế
hoạch tài chính bền vững không?
11. Có cần thiết kế lại cách tiếp cận và chiến lược tài chính tổng thể không?
Checklisten
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Danh sách kiểm tra & mẫu để ghi chép thông tin chính
Có thể sử dụng một loạt các ma trận đơn giản để ghi chép thông tin về ứng phó với các rủi ro và cơ
hội (các câu hỏi 1-3), và theo dõi tác động, tiến độ và kết quả đạt được (các câu hỏi 6-11). Thông tin
bổ sung và các phần giải thích có thể được ghi lại dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng.
Hình 31: Ứng phó với các rủi ro và cơ hội
Rủi ro & cơ hội

Khả năng xảy ra

Mức độ ảnh hưởng

Tác động tới các giải
pháp tài chính

Biện pháp ứng phó

Rủi ro
…
…
Cơ hội

…
…
Hình 32: Theo dõi tác động, tiến độ và kết quả đạt được
Các chỉ số và thước đo thành
công

Hiệu quả hoạt động trong kỳ
báo cáo này

Thay đổi so với các kỳ báo cáo
trước

Các biện pháp ứng phó
đề xuất

Tác động của các giải pháp tài chính

…
…
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…
…
Đạt được các cột mốc thực hiện và mục tiêu

…
…
Datenerfassung

Dinge erinnern

Checklisten

wichtige Fragen

was Schritt erreichen soll/Ziel

Công cụ thu thập số liệu & nguồn số liệu
Quá trình xây dựng kế hoạch giám sát và sau đó là theo dõi tình hình tài chính bền vững và hiệu quả
hoạt động cần được lồng ghép vào các thủ tục giám sát chung của cơ quan quản lý KBT. Nếu cần,
cũng có thể thuê chuyên gia bên ngoài để tiến hành giám sát hoặc tư vấn về các cơ chế ứng phó.

Những điều cần ghi nhớ & lưu ý
Mặc dù việc duy trì các hệ thống giám sát và báo cáo đơn giản và hợp lý nhất có thể là điều mong
muốn nhưng điều quan trọng cần nhớ là các hành động để tạo ra và sử dụng các nguồn tài chính
thường đòi hỏi độ minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn so với nhiều khía cạnh khác của quản
lý KBT. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các hệ thống giám sát chính xác và hiệu quả được áp
dụng ngay từ đầu, bao gồm việc báo cáo và thông tin rõ ràng cho các bên liên quan chính. Cần phải
tuân theo các thủ tục và quy trình báo cáo về quản lý tài chính công. Một số nhà tài trợ cũng có thể
có các yêu cầu riêng về tài chính hoặc giám sát tiến độ và nhiều cơ chế tài chính bảo tồn là có điều
kiện và/hoặc dựa trên kết quả, và do đó phụ thuộc vào việc đánh giá định kỳ và giám sát sự tuân thủ.
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