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Danh mục các từ viết tắt
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

BV&PTR

Bảo vệ và phát triển rừng

DVMTR

Dịch vụ môi trường rừng

FCPF

Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp

GCF

Quỹ khí hậu xanh

QPPL

Quy phạm pháp luật

KNK

Khí nhà kính

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

REDD+

Giảm phát thải từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; quản lý bền vững
tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các -bon rừng

UBND

Ủy ban nhân dân
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MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề
- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) là một trong những chính sách mới trong
lĩnh vực lâm nghiệp của Việt Nam. Sau 10 năm
triển khai thực hiện, chính sách chi trả DVMTR đã
tạo nguồn tài chính bền vững cho BV&PTR, gắn kết
giữa người cung ứng và người sử dụng DVMTR; cải
thiện sinh kế của các hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư làm nghề rừng, đặc biệt là các hộ
đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần bảo vệ và
phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát
triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn miền núi. Tuy
nhiên, quá trình đưa chính sách này vào cuộc sống,
bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn
tại, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả của chính
sách cần được nghiên cứu giải quyết.
- Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua năm
2017 quy định mở rộng loại hình DVMTR so với
các DVMTR đang triển khai ở nước ta. Đây là cơ
hội cho việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện, mở
rộng loại hình DVMTR phù hợp với điều kiện kinh
tế - xã hội của đất nước, góp phần tạo nguồn tài
chính mới để đầu tư trực tiếp vào rừng; thực hiện
cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Thỏa thuận
Paris về biến đổi khí hậu.
- Trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhiều quốc gia trên thế
giới cũng đang có sự điều chỉnh chính sách, trong
đó phát triển dịch vụ môi trường rừng nhằm nâng
cao giá trị kinh tế của rừng, tạo nguồn tài chính bền
vững giữa người tham gia tạo rừng và người được
hưởng dịch vụ môi trường rừng. Việt Nam đang
trong quá trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế
thế giới, nên cần tiếp cận xu hướng này, trước tiên
là rà soát, sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý hiện
hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc
phát triển chi trả DVMTR ở Việt Nam.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên
cứu, xây dựng và thực hiện chính sách toàn diện về
chi trả DVMTR là rất cần thiết và cấp bách, nhằm
tạo thêm nguồn tài chính hỗ trợ công tác bảo vệ
và phát triển rừng.

2. Mục tiêu
Trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Rừng và Đồng
bằng Việt Nam, mục tiêu của nghiên cứu này là:

- Xác định các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong
quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR giai
đoạn 2011-2020.
- Đề xuất hướng sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính
sách và các quy định, hướng dẫn nhằm tiếp tục
nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng
tiền DVMTR với các dịch vụ hiện có và phát triển
các dịch vụ mới giai đoạn 2021-2030.

3. Phương pháp nghiên cứu
a) Thu thập thông tin thứ cấp

Thu thập các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
có liên quan; các báo cáo tổng kết, đánh giá chính
sách chi trả DVMTR của Bộ NN&PTNT; của các tỉnh,
các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tài
liệu khác có liên quan.
b) Thu thập thông tin sơ cấp

- Khảo sát, tham vấn tại 8 tỉnh. Đối tượng tham
vấn là 8 Quỹ BV&PTR cấp tỉnh; 08 nhà máy thủy
điện; 02 cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch;
01 cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái; 02 cơ sở
sản xuất công nghiệp; 9 ban quản lý khu rừng
phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên; 8 Công ty
lâm nghiệp; 2 UBND xã; 44 chủ rừng là hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 24 hộ nhận
khoán rừng và nhân viên bảo vệ rừng; 70 cán
bộ, nhân viên đại diện Sở NN&PTNT, Chi cục
Kiểm lâm, Quỹ BV&PTR của 4 tỉnh: Hòa Bình,
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; 03 cán bộ của Quỹ
BV&PTR Việt Nam.
- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo tham gia góp
ý dự thảo báo cáo.
- Tham vấn một số chuyên gia chuyên sâu về
chính sách chi trả DVMTR.

c) Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo.
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I. TÓM TẮT TỒN TẠI, HẠN CHẾ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR GIAI ĐOẠN 2011-2020
Phần này được hình thành trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia góp ý bằng văn ban của 45 tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; kết quả khảo sát, tham vấn tại 8 tỉnh; ý kiến của các nhà nghiên cứu, quản lý;
ý kiến của người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
Hạng mục

Tóm tắt tồn tại, hạn chế

1. Về tổ chức triển Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể ở Trung ương về chi trả DVMTR theo hình
khai thực hiện chính thức chi trả trực tiếp; xác định diện tích, ranh giới và phạm vi khu rừng cung
sách
ứng của chủ rừng đối với kinh doanh du lịch sinh thái: sự phối hợp giữa Quỹ
BV&PTR với cơ quan kiểm lâm, chủ rừng, UBND xã trong việc xây dựng bản đồ
chi trả DVMTR; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chi trả tiền DVMTR.
2. Về loại hình dịch 1. Chưa thực hiện đầy đủ các loại hình dịch vụ, hạn chế trong việc mở rộng đối
vụ
tượng, phạm vi sử dụng DVMTR.
Trong 5 loại DVMTR được quy định tại Điều 61 Luật Lâm nghiệp, hiện mới có 3
loại DVMTR đã thực hiện gồm:
(i) Dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng

suối;
(ii) Dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội;
(iii) Dịch vụ bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các
hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch.

Còn 2 dịch vụ chưa triển khai trên thực tế:

- Dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ
hạn chế mất rừng và suy thoái rừng. Lý do: Chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về tổ chức thí điểm dịch vụ này.
- Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước từ
rừng và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản. Lý do:
(i) Thực hiện hình thức chi trả trực tiếp, trong khi đó khó xác định được đối
tượng được hưởng lợi trực tiếp;
(ii) Quy mô nhỏ, phân tán hoặc có địa phương không có hoạt động này;

(iii) Chưa có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp thực hiện hình thức chi trả
trực tiếp.
3. Về đối tượng phải 1. Các cơ sở sản xuất nước công nghiệp thực hiện chi trả dịch vụ điều tiết, duy
chi trả (bên sử dụng trì nguồn nước từ rừng còn ít so với tiềm năng. Lý do:
dịch vụ)
(i) Một số cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước có nguồn gốc từ rừng
công suất tiêu thụ nước quy mô quá nhỏ, phân tán;
(ii) Cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng từ nhiều nguồn nước khác nhau
nên khó xác định lượng nước có nguồn gốc từ rừng,như: mua nước sạch
của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch đã phải chịu tiền chi trả
DVMTR, mua nước từ các hồ thủy lợi, sử dụng nước biển;

(iii) Chưa có hướng dẫn cụ thể, trong đó có việc xác định danh sách các cơ
sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái trong phạm vi khu rừng của chủ rừng
thực hiện chi trả tiền DVMTR còn ít so với tiềm năng. Lý do:

(i) Chưa có hướng dẫn cụ thể, như: làm rõ khái niệm về du lịch sinh thái;
xây dựng phương án chi trả trực tiếp, cách xác định diện tích cung ứng
DVMTR đối với tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; xác
định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loại hình này trong trường
hợp chi trả trực tiếp;

Báo cáo Chuyên đề Đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn
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Hạng mục

Tóm tắt tồn tại, hạn chế
(ii) Trước năm 2019 thực hiện chi trả theo hình thức ủy thác qua Quỹ BV&PTR, phần
lớn các cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái chấp hành thực hiện chi trả tiền dịch vụ
theo quy định; tuy nhiên, sau 01/01/2019 theo quy định tại khoản 4 Điều 57 của Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái thực hiện
chi trả trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, nhưng việc đàm phán
giữa bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ theo nguyên tắc tự nguyện tiến hành
chậm chạp hoặc không tiến hành được;

(iii) Hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa có quy hoạch,
nguồn thu không đáng kể. Mặt khác, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, du lịch còn đơn
điệu nên chưa thu hút khách du lịch.
3. Chưa có quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái ngoài phạm vi khu
rừng nhưng có sử dụng dịch vụ do rừng tạo ra phải chi trả tiền DVMTR

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái ngoài phạm vi khu rừng nhưng có sử
dụng dịch vụ do rừng tạo ra và nằm trong quy hoạch khu du lịch, điểm du lịch sinh thái
theo Luật Du lịch (tổ chức du thuyền trên sông, hồ có sử dụng nguồn nước từ rừng và
cảnh quan rừng, tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch (khách sạn, nhà hàng...) ngoài
phạm vi khu rừng nhưng nằm trên địa bàn xã có rừng và nằm trong quy hoạch khu du
lịch, điểm du lịch theo Luật Du lịch.
- Ở một số địa phương có rừng, phần lớn các cơ sở du lịch kinh doanh du lịch lữ hành
theo các tuyến tại các khu bãi cát, hang động, vũng, vịnh núi đá và các điểm di tích văn
hóa,… không có hoạt động du lịch sinh thái vào các khu rừng, nên gặp khó khăn trong
việc xác định các cơ sở này có phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hay không, trong
khi đó pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phạm vi ảnh hưởng
để xác định các khu rừng mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải trả tiền DVMTR.

- Tổ chức, cá nhân không thuê rừng của các chủ rừng để thực hiện kinh doanh dịch vụ du
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Các cơ sở vật chất, văn phòng làm việc, xây dựng cơ sở
hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dịch vụ du lịch, khu thăm quan, nghỉ dưỡng,…ở cạnh rừng,
trên địa bàn, huyện, xã có rừng đều đã được nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển
mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp hoạt động.
4. Một số cơ sở nuôi trồng thủy sản có sử dụng dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn,
con giống tự nhiên, nguồn nước từ rừng nhưng chưa thực hiện chi trả tiền DVMTR. Lý do:
(i) Quy mô các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng hoặc có nguồn nước từ rừng
trên địa bàn nhỏ lẻ, nguồn thu không đáng kể, chủ yếu là hợp tác xã, hộ gia đình
chăn nuôi, rất ít doanh nghiệp nên phát sinh chi phí cho việc thu, kiểm tra, giám sát,
lập hồ sơ, bên cạnh đó thực tế rất khó xác định doanh nghiệp liên kết với các hộ gia
đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản;
(ii) Khó hoặc không xác định được rừng cung ứng DVMTR do phần lớn hoạt động
nuôi trồng thủy sản như nuôi cá nước lạnh, nuôi cá lồng trên sông, hồ, các bãi đẻ tạo
con giống thủy sản nằm ngoài rừng, nên không xác định được đối tượng được trả
tiền DVMTR, trong khi đó chưa có hướng dẫn cụ thể đối với nuôi cá nước lạnh bên
ngoài phạm vi khu rừng nhưng có sử dụng nước do rừng tạo ra;

(iii) Từ năm 2019 triển khai chi trả trực tiếp, chưa thực hiện được do khó khăn, vướng
mắc trong việc xác định đối tượng được chi trả ( (thu của ai và trả cho ai?) nên địa
phương chưa triển khai thu tiền DVMTR được.
5. Vẫn còn một số đơn vị trì hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ chi trả theo cam kết trong hợp
đồng.
6. Bên sử dụng DVMTR là những đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ các DVMTR, nhưng
chưa phối hợp chặt chẽ với bên cung ứng DVMTR trong việc kiểm tra, giám sát công tác
BV&PTR; giám sát, đánh giá chất lượng DVMTR. Chính sách chi trả DVMTR chưa gắn được
lợi ích kinh tế của các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch, kinh doanh DVDL khi trực tiếp
sử dụng DVMTR với trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BV&PTR.
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4. Đối tượng
được chi trả
(bên cung ứng
dịch vụ)

- Gặp khó khăn trong việc xác định chính xác diện tích rừng của từng chủ rừng làm
căn cứ chi trả tiền dịch vụ.
- Các chủ rừng là tổ chức nhà nước đã thực hiện khoán rừng cho dân từ lâu, có bản
đồ, nhưng không được cập nhật kịp thời, nên có sai khác với thực tế, nên cũng gây
khó khăn cho việc xác định chính xác diện tích chi trả cho chủ rừng cũng như hộ
nhận khoán rừng.
- Chưa được thực hiện quyền tự chủ đối với việc sử dụng kinh phí 10% và phần kinh
phí do ban quản lý tự tổ chức bảo vệ rừng.
- Một số UBND xã được giao quản lỷ rừng nằm trong lưu vực nhưng chậm xây dựng
phương án chi trả DVMTR theo quy định của pháp luật nên việc chi trả bị chậm trễ.
- Không hoặc ít hình thành được mối quan hệ trực tiếp, phối hợp giữa bên cung cấp
dịch vụ (hộ gia đình, cộng đồng) và bên sử dụng dịch vụ (thủy điện, nước sạch, du
lịch) trong quá trình giao dịch mua bán dịch vụ, chi trả và tham gia QLBVR và giám
sát thực hiện.
- Có nơi tiền chi trả DVMTR quá thấp không hấp dẫn người dân tham gia nhận khoán
bảo vệ rừng, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ có rừng trong việc bảo vệ rừng.

5. Hình thức
chi trả trực tiếp

- Chưa có hướng dẫn cụ thể đối với nuôi trồng thủy sản trả tiền trực tiếp cho bên
cung ứng dịch vụ (nuôi cá lồng trên lưu vực sông, hồ có sử dụng nguồn nước từ rừng
- Trả cho ai? Thu như thế nào?
- Chưa có hướng dẫn xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hình thức chi
trả DVMTR trực tiếp.

6. Mức chi trả

1. Mức chi trả tiền DVMTR giữa các lưu vực liên tỉnh
Mức chi trả tiền DVMTR trên 1 ha rất khác nhau dẫn đến chênh rất lớn giữa nguồn thu
của các tỉnh trên cùng 1 lưu vực sông. Có nơi mức chi trả trên 600.000 đ/ha/năm, có
nơi tới 2.7 triệu đ/ha/năm nhưng cũng có nơi chỉ được chi trả 800đ/ha/năm (thấp hơn
rất nhiều mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho bảo vệ rừng hiện nay là 200.000 đ/
ha). trong khi đó, mức chênh lệch chi trả DVMTR chưa phải là do kết quả lao động bảo
vệ rừng tạo nên chất lượng rừng sản sinh ra môi trường rừng, mà do phân bố các cơ sở
sản xuất thủy điện trên lưu vực các dòng sông.
2. Mức chi trả tiền DVMTR trong nội tỉnh
- Thực hiện chi trả tiền chi trả DVMTR theo lưu vực từng nhà máy thủy điện nên trên
địa bàn tỉnh có nhiều mức chi trả tiền DVMTR cho bên cung ứng. Mức chi trả cao
nhất so với mức chi trả thấp nhất chênh nhau từ 5-10 lần, có nơi còn cao hơn.
- Có nơi vẫn chi trả theo lưu vực của từng nhà máy thủy điện, nhưng sẽ điều chỉnh tăng
thêm đối với những nơi mức chi trả quá thấp hoặc lồng ghép chương trình, dự án trên
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địa bàn (chương trình 30a, tăng trưởng xanh...) để tạo nguồn thu cho người
tham gia bảo vệ 1 ha rừng không chênh lệch nhau quá lớn bình quân khoảng
300.000đ/ha/năm; tuy nhiên việc này còn phụ thuộc vào nguồn tiền bổ sung,
trong khi ngân sách của tỉnh rất hạn hẹp

7. Xây dựng bản đồ chi - Xây dựng bản đồ chi trả gặp khó khăn do ranh giới chưa đồng nhất giữa bản đồ
trả DVMTR
giao đất và hiện trạng sử dụng đất.

- Thiếu nhân lực, nguồn lực để thực hiện đồng bộ dữ liệu theo dõi diễn biến rừng
với số liệu chi trả DVMTR.

8. Quản lý, sử dụng tiền
DVMTR
8.1.Thực hiện hợp đồng Vẫn còn một số ít tổ chức có sử dụng DVMTR nhưng chi trả không đầy đủ hoặc
chi trả DVMTR
chậm trả tiền sử dụng DVMTR.
8.2. Xác định tiền chi trả
DVMTR cho bên cung ứng
8.3. Sử dụng tiền DVMTR - Quy định về sử dụng quỹ dự phòng: rất khó xác định thiên tai, khô hạn.

- Chưa có quy định cụ thể về vai trò của cơ quan quản lý nhà nước (cấp huyện)

trong việc chủ trì thực hiện về chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương, đặc
biệt là chủ rừng nhóm I (Hộ gia đình, cộng đồng, UBND xã, các tổ chức chính trị)
đây là đối tượng có nhiều chủ rừng tham gia về cung ứng DVMTR nhất trong các
lưu vực có DVMTR,. Lý do: Các chủ rừng nhóm I được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền (cấp huyện) giao rừng và cấp quyền sử dụng đất, đối với Quỹ kiêm nhiệm
rất khó khăn để thực hiện các thủ tục về chi trả tiền DVMTR đến các chủ rừng này.
8.4. Tạm ứng, thanh toán, - Thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng:
quyết toán
l Một số nơi số lượng chủ rừng lớn, diện tích rừng manh mún, số tiền chủ
rừng nhận được hàng năm quá thấp (có hộ chỉ nhận được khoảng 15.000đ/hộ/
năm), trong khi đó các chủ rừng là hộ gia đình phải chịu chi phí mở tài khoản và
phí duy trì tài khoản, nguồn thu không đủ cho các chi phí trên.
l

Có nơi chưa có điểm giao dịch tại trung tâm cụm xã hay ngân hàng lưu

động nên việc thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng gặp khó khăn.

- Quyết toán, thanh toán:

l Đối với các chủ rừng là tổ chức, thời gian lập báo cáo quyết toán các nguồn
ngân sách cấp là trước 31/12 hằng năm trong khi thời gian thanh toán tiền
DVMTR là trước ngày 01/6 năm sau. Do đó, gặp khó khăn trong việc quyết toán
các nguồn thu của đơn vị, đặc biệt chủ rừng là doanh nghiệp, chủ rừng là tổ
chức tự bảo vệ hoặc khoán bảo vệ một phần diện tích rừng cung ứng DVMTR.

l Hiện nay, việc kê khai, theo dõi, thu nộp, chi trả tiền DVMTR còn mang tính chất
đơn lẻ, thủ công, các bản kê khai nộp về bằng bảng giấy nên mất nhiều thời gian.
8.5. Hệ số K

- Không xác định được hệ số K đối với diện tích rừng trồng, diện tích rừng tự nhiên
nghèo kiệt và rừng tự nhiên chưa có trữ lượng.

Lý do: Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chí trữ lượng rừng (tại Điều 7 Thông
tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018), tuy nhiên chỉ quy định phân chia
trữ lượng rừng tự nhiên, không phân chia trữ lượng rừng trồng. Đối với rừng tự
nhiên được phân chia theo các nhóm gồm: rừng giàu (>200m3/ha), rừng trung
bình (>100-200m3/ha), rừng nghèo (>50-100m3/ha), rừng nghèo kiệt (10-50m3/
ha), rừng chưa có trữ lượng (<10m3/ha).

- Áp dụng cả 4 Hệ số K rất phức tạp, khó nhận biết. Hệ số K1 liên quan đến xác định
trữ lượng rừng thường xuyên thay đổi, tốn kém thời gian và công sức xác định. Hệ số
K4 không phản ảnh chất lượng DVMTR, yếu tố này đã có chính sách khác giải quyết.
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8.6. Hệ thống giám - Chưa có quy định cụ thể về nội dung giám sát, các chỉ tiêu, chỉ số cần giám sát đối
sát và đánh giá
với chủ rừng, hộ nhận khoán rừng; giám sát chất lượng rừng.
9. Quỹ BV&PTR

- Chưa có văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết của cơ quan có thẩm quyền về trường
hợp đơn vị sự nghiệp công lập như hệ thống tổ chức Quỹ BV&PTR.
Theo khoản 1 Điều 95 của Luật Lâm nghiệp, xác định Quỹ BV&PTR là quỹ tài chính
Nhà nước ngoài ngân sách, nhưng hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công
lập (cơ cấu tổ chức không đồng bộ với cơ chế quản lý, cách thức hoạt động) khó
khăn trong quá trình phê duyệt của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Quỹ
địa phương.

- Chưa quy định cụ thể tiêu chí phân cấp quản lý Quỹ BV&PTR
Hiện tại, đang tồn tại 2 cấp quản lý trực tiếp Quỹ tỉnh: UBND tỉnh trực tiếp quản lý
hoặc do Sở NN&PTNT trực tiếp quản lý. Việc phân cấp quản lý này, tùy theo các địa
phương dẫn đến tình trạng không thống nhất giữa các Quỹ tỉnh.

- Cơ cấu tổ chức và biên chế của Quỹ không thống nhất.
Số lượng biên chế cũng khác nhau giữa các Quỹ tỉnh, tùy thuộc vào số lượng kinh phí
nhiều hay ít và Ban điều hành Quỹ hoạt động chuyên trách hay kiêm nhiệm.
- Chưa quy định rõ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

l Có tỉnh quy định Quỹ BV&PTR là đơn vị sự nghiệp công lập và giao tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về tài chính; có tỉnh chỉ quy định là đơn vị sự nghiệp công lập
nhưng không giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hoặc chỉ giao tự chủ
một phần kinh phí. Chưa có văn bản nào quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm trong trường hợp chi tiêu khoản tiền quản lý 10% chi trả DVMTR, dù đây là
nguồn tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR, không phải tiền ngân sách nhà nước.
l Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10 /2016 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác, gồm: tự chủ trong xây dựng kế hoạch, trong tổ chức thực hiện kế
hoạch, về tổ chức bộ máy, về nhân sự và về tài chính, nhưng tất cả nội dung này
chưa áp dụng được với trường hợp Quỹ BV&PTR, dù là Quỹ tỉnh có tổng số kinh
phí thu được hàng năm hơn 100 tỷ đồng hay chỉ có 1 tỷ đồng thì Ban điều hành
Quỹ cũng chỉ được chi theo những nội dung mà Sở Tài chính đã thẩm định và
UBND tỉnh đã duyệt.

- Quỹ BV&PTR thực hiện theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập, còn mô hình về
tổ chức, chế độ lương, phụ cấp, ngạch, bậc... chưa có hướng dẫn cụ thể. Điều này
dẫn đến việc áp dụng, vận dụng chưa thống nhất tại mỗi tỉnh.

II. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CHI TRẢ DVMTR Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030
1. Tính đến năm 2019, Việt Nam có 14.609.220ha
rừng, trong đó: rừng tự nhiên: 10.292434ha;
rừng trồng: 4.316.786ha; phân theo 3 loại rừng:
rừng đặc dụng: 216.1661ha, rừng phòng hộ:
4.646.138ha, rừng sản xuất: 780.1421ha. Hệ sinh
thái rừng đang cung cấp nhiều loại dịch vụ như
bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ,
lòng sông, lòng suối; điều tiết, duy trì nguồn nước
cho sản xuất và đời sống xã hội; hạn chế thiên tai,
chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng; giảm lũ ống, lũ
quét, điều hòa khí hậu, tạo nhiều cảnh quan đẹp,
bảo tồn đa dạng sinh học, khả năng hấp thụ CO2
lớn, ...
2. Pháp luật hiện hành mới tập trung quy định chi
trả DVMTR đối với các đối tượng hưởng lợi, như: cơ
sở sản xuất thủy điện, sản xuất và cung cấp nước
sạch, sản xuất công nghiệp và cơ sở kinh doanh
du lịch sinh thái. Nhiều tiềm năng dịch vụ của rừng
nhưng chưa được khai thác, như: dịch vụ phòng
chống thiên tai, chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng,
lấn biển của rừng để bảo vệ đê biển, đồng ruộng
vùng ven biển; giảm lũ ống, lũ quét bảo vệ công
trình thủy lợi vùng đầu nguồn, đồng ruộng vùng
hạ lưu; dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng
nhằm giảm phát thải khí nhà kính; rừng bảo vệ môi
trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế, khu công nghệ cao, như có tác dụng làm
giảm tiếng ồn, làm sạch không khí......những chức
năng này của rừng cần được nghiên cứu lượng
hóa thành tiền làm cơ sở xây dựng chính sách chi
trả DVMTR.
3. Việt Nam còn được biết đến như là một trung tâm
đa dạng sinh học của thế giới với các hệ sinh thái tự
nhiên phong phú và đa dạng. Hệ sinh thái rừng với
những nét đặc trưng của vùng nhiệt đới, gió mùa
là nơi sinh sống và phát triển của nhiều loài động,
thực vật hoang dã đặc hữu, có giá trị, lại được thiên
nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp như Thác Bản
Giốc (Cao Bằng), Sapa (Lào Cai), Động Tam Thanh
(Lạng Sơn), Thác Yaly (Kon Tum), Thác Prenn (Lâm
Đồng) v.v... có tiềm năng mở rộng các loại hình du
lịch sinh thái. Ngoài ra, với hơn 3.200km chiều dài,
rừng ven biển có tiềm năng lớn để cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, phát triển nuôi
trồng thủy sản dưới tán rừng ven biển. Việt Nam có
hàng nghìn hồ thủy điện cũng là nơi có tiềm năng
nuôi trồng thủy sản (nuôi cá lồng) nội địa.
4. Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)
cập nhật của Việt Nam. Bằng nguồn lực trong

nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng
lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát
triển thông thường (BAU) quốc gia, tương đương
83,9 triệu tấn CO2tđ. NDC cập nhật của Việt Nam
xác định các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính giai đoạn 2021-2030 và các nhiệm vụ chiến
lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, các giải
pháp thích ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại do các
tác động liên quan đến những thay đổi của khí hậu
gây ra trong tương lai được xác định cụ thể cho
từng lĩnh vực. Để giảm phát thải khí nhà kính có
nhiều biện pháp khác nhau, trong đó tăng cường
khả năng hấp thụ và lưu giữ các- bon của rừng
thông qua bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh rừng và trồng rừng là giải pháp quan trọng,
phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đây cũng là
tiềm năng trong việc thực hiện chính sách chi trả
DVMTR đối với những tổ chức, cá nhân hoạt động
sản xuất kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn,
như cơ sở sản xuất nhiệt điện than, xi măng, thép....
5. Ngành Lâm nghiệp đã và đang tích cực, chủ
động hưởng ứng các sáng kiến quốc tế, kết nối,
gia nhập thị trường mua bán tín chỉ các- bon quốc
tế thông qua các chương trình, dự án “Giảm phát
thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và
suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng cácbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng” (gọi tắt
là REDD+). Dự kiến cuối năm 2020, Việt Nam sẽ ký
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung
Bộ với Quỹ đối tác các- bon trong Lâm nghiệp
(Ngân hàng thế giới là cơ quan nhận ủy thác của
Quỹ các-bon- FCPF/WB) tại 6 tỉnh gồm: Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa
Thiên Huế. Thực hiện Thỏa thuận này sẽ góp phần
giảm phát thải hơn 25 triệu tấn các- bon; trong đó
phía FCPF/WB dự kiến cam kết mua 10,3 triệu tấn
với tổng kinh phí khoảng 51,5 triệu USD. Ngoài ra,
Việt Nam có thể tranh thủ tham gia vào Chương
trình thí điểm chi trả dựa trên kết quả của Quỹ Khí
hậu xanh (GCF) với giá mua 5 USD/tấn CO2.
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II. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH,
HƯỚNG DẪN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
TIỀN DVMTR VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2030
1. Quan điểm
- Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về huy động nguồn lực của xã hội, đặc
biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch
vụ môi trường rừng vào việc bảo vệ và phát triển
rừng, gắn với việc xóa đói giảm nghèo, nhất là đối
với đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo ở vùng núi.
- Trong giai đoạn hiện nay, cần lựa chọn dịch vụ từ
rừng được xã hội thừa nhận để tính toán, xác lập
quan hệ chi trả giữa bên cung ứng và bên sử dụng
dịch vụ môi trường rừng theo nguyên tắc tiền thu
được từ bên sử dụng dịch vụ phải được chi trả cho
bên cung ứng DVMTR; tạo ra một cơ chế tài chính
bền vững, phát triển thị trường các loại dịch vụ này,
nhằm tính đúng, tính đủ giá trị sử dụng của môi
trường rừng, để nhân dân vùng rừng có thể sống
được bằng nghề rừng, như chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước.
- Đảm bảo sự thống nhất về mặt pháp lý giữa chính
sách chi trả DVMTR với các văn bản pháp luật khác,
như Luật Giá, Luật Ngân sách, Luật phí, lệ phí, Luật
Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ
môi trường và văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Nghiên cứu có chọn lọc kinh nghiệm về chi trả
DVMTR của một số nước trên thế giới trong quá
trình xây dựng để vận dụng và đưa vào nội dung
sửa đổi, bổ sung và phát triển chi trả DVMTR phù
hợp với điều kiện của nước ta.

2. Mục đích
- Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của các
tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi
trường rừng, tạo nguồn tài chính đảm bảo đầu tư
ổn định, lâu dài trực tiếp vào việc bảo vệ và phát
triển rừng, góp phần thực hiện xã hội hoá nghề
rừng.
- Xác lập mối quan hệ kinh tế giữa người cung ứng
dịch vụ với người được hưởng lợi từ các DVMTR,
bảo đảm cho người lao động lâm nghiệp có thu
nhập, cải thiện đời sống và tiếp tục duy trì lao
động bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp
phần nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ,
đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cho sản xuất thủy

điện, nước và các hoạt động kinh doanh dịch vụ
du lịch sinh thái.
- Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối
với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những
người được hưởng lợi từ rừng và của toàn xã hội;
gia tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp vào nền
kinh tế quốc dân, giảm nhẹ gánh nặng lên ngân
sách Nhà nước cho việc đầu tư vào bảo vệ và phát
triển rừng.

3. Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung
chính sách và các quy định, hướng
dẫn về chi trả DVMTR giai đoạn
2021-2030
3.1. Tiếp tục mở rộng loại hình và đối tượng
phải chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy
định của Luật Lâm nghiệp
Luật Lâm nghiệp quy định 5 loại hình DVMTR và 6
đối tượng phải chi trả DVMTR, nhưng trên thực tế ở
một số địa phương chưa triển khai đầy đủ các loại
dịch vụ và đối tượng phái chi trả theo quy định nên
cần được thể chế hóa và thực hiện. Việc mở rộng
các DVMTR đòi hỏi phải có những nghiên cứu,
phân tích về thị trường tiềm năng cho các dịch vụ;
sự sẵn lòng chi trả của người sử dụng DVMTR; tác
động của việc mở rộng DVMTR. Cụ thể:
3.1.1. Mở rộng dịch vụ kinh doanh du lịch sinh thái
theo hướng không chỉ giới hạn trong phạm vi khu
rừng mà có thể mở rộng dịch vụ kinh doanh du lịch
sinh thái bên ngoài phạm vi khu rừng nhưng có liên
quan đến dịch vụ do rừng tạo ra.
3.1.1.1. Lý do đề xuất
a) Giá trị toàn bộ của rừng bao gồm giá trị nội tại
của rừng và giá trị ngoại tác:
- Giá trị nội tại của rừng trong khuôn khổ kinh
doanh du lịch sinh thái gồm các hoạt động như
dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch, lưu trú
du lịch, dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui
chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, tham quan,
quảng cáo và các dịch vụ liên quan khác phục
vụ khách du lịch trong phạm vi khu rừng cung
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ứng DVMTR của chủ rừng. Các hoạt động này
đã được pháp luật hiện hành quy định (Nghị
định 156/2018/NĐ-CP).
- Giá trị ngoại tác của rừng là giá trị của rừng
vượt ra ngoài phạm vi địa giới và không gian
khu rừng. Trên thực tế những người cung cấp
các DVMTR chưa được hưởng những lợi ích
xứng đáng đó. Còn những người sử dụng các
dịch vụ này chưa chi trả những dịch vụ mà họ
được hưởng. Trong khuôn khổ kinh doanh du
lịch sinh thái, rừng và dịch vụ do rừng tạo ra
được coi như là một loại tài nguyên du lịch, làm
cơ sở hình thành các khu du lịch, các điểm du
lịch theo Luật Du lịch bên ngoài phạm vi khu
rừng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đó
phải chi trả tiền DVMTR, gồm:

l Tổ chức, cá nhân tổ chức các tour du lịch
sinh thái trên sông, hồ, đường bộ giáp ranh
với rừng; nước trong sông, hồ đó do rừng
điều tiết và cảnh quan rừng như một loại tài
nguyên du lịch, làm cơ sở hình thành khu du
lịch, điểm du lịch; các cơ sở nghỉ dưỡng nằm
ngoài phạm vi khu rừng nhưng sử dụng dịch
vụ do rừng tạo ra, như sử dụng nước khoáng
thiên nhiên, thì tổ chức, cá nhân kinh doanh
du lịch đó phải chi trả tiền DVMTR về kinh
doanh du lịch sinh thái. Về nguyên tắc, bất kỳ
khu rừng nào có thể tới được bằng đường bộ
hay đường sông, hồ đều có giá trị du lịch. Hiện
nay các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái
này còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, chưa
phải chi trả tiền DVMTR.

l Tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động
dịch vụ du lịch sinh thái bên ngoài phạm vi
khu rừng (nhà hàng, khách sạn, nơi chơi thể
thao,,,,,) nhưng trên địa bàn thôn, xã có rừng
và nằm trong vùng quy hoạch khu du lịch,
điểm du lịch sinh thái thì tổ chức, cá nhân
kinh doanh du lịch đó phải chi trả tiền DVMTR
về kinh doanh du lịch sinh thái. Trên thực tế
nguồn thu từ du lịch này thường rơi vào túi các
nhà tổ chức du lịch, những người không sống
trong khu vực rừng và thậm chí có thể không
phải là người dân địa phương.
3.1.1.2. Nội dung đề xuất
- Bổ sung các hoạt động dịch vụ du lịch sinh
thái, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ về kinh
doanh du lịch sinh thái, gồm:

l Tổ chức, cá nhân tổ chức các tour du lịch
sinh thái trên sông, hồ, đường bộ giáp ranh
với rừng; nước trong sông, hồ do rừng tạo ra
và cảnh quan rừng như một loại tài nguyên du
lịch cho các tour du lịch này (du thuyền trên
sông, hồ, đi bằng đường bộ tham quan thắng
cảnh hệ sinh thái rừng...); cơ sở nghỉ dưỡng
liền kề với khu rừng có sử dụng nước khoáng
thiên nhiên.

l Tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động
dịch vụ du lịch sinh thái (dịch vụ lữ hành, vận
tải khách du lịch, lưu trú du lịch, dịch vụ ăn
uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí,
chăm sóc sức khỏe....) trên địa bàn thôn, xã
có rừng (mặc dù không nằm trong phạm vi
khu rừng) và nằm trong quy hoạch khu du

lịch, điểm du lịch sinh thái được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
3.1.2. Mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp phải
chi trả tiền dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước cho
sản xuất và đời sống xã hội.
Hiện nay, tại một số địa phương vẫn chưa rà soát hết
các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn
nước từ rừng do đối tượng này mới được quy định
tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP, nay đề nghị các
tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung vào đối tượng phải
chi trả tiền DVMTR trong giai đoạn 2021-2030.
Về nguyên tắc, các cơ sở sản xuất công nghiệp có
sử dụng nước nguồn (nước mặt, nước ngầm) đều
phải chi trả tiền DVMTR về dịch vụ điều tiết, duy trì
nguồn nước, trừ các cơ sở sản xuất công nghiệp có
sử dụng nước biển, vì nước biển (đại dương) thuộc
phạm vi điểu chỉnh của hệ sinh thái biển, không
thuộc phạm vi điều chỉnh về DVMTR.
3.1.3. Mở rộng các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải
chi trả dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con
giống tự nhiên, nguồn nước từ rừng và các yếu tố từ
môi trường, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản
Tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng chi trả tiền dịch
vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự
nhiên, nguồn nước từ rừng và các yếu tố từ môi
trường, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản,
như nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn,
nuôi cá nước lạnh, nuôi cá lồng trên sông, hồ.
3.1.4. Mở rộng chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ
các-bon đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản
xuất kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn và
bán tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới
3.1.4.1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn
a) Sự cần thiết:
- Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu
và định giá khí thải CO2 là những vấn đề đang
được các quốc gia quan tâm trong khuôn khổ
Công ước Khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi
khí hậu. Định giá khí thải CO2 là cơ chế để các
doanh nghiệp trả một khoản tiền tương ứng với
lượng CO2 họ thải ra môi trường trong quá trình
hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tính đến năm 2018, có 52 sáng kiến định giá
khí thải CO2 đã được triển khai hoặc dự kiến sẽ
được thực hiện ở 46 quốc gia. Các sáng kiến
này được dự kiến sẽ bù đắp được 11 tỷ tấn CO2,
chiếm 19,5% lượng khí thải toàn cầu, với tổng
giá trị là 79,62 tỷ USD. Nhìn chung, 88 quốc gia,
chiếm 56% lượng khí thải toàn cầu, đã tuyên bố

rằng họ có kế hoạch thực hiện các cơ chế định
giá các bon để đạt được cam kết đã nêu trong
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Ngoài 88
quốc gia này, gần 1.400 công ty trên toàn thế
giới, với doanh thu hàng năm gần 7 tỷ USD,
đang áp dụng giá các bon để định hướng các
quyết định đầu tư của chính họ. Số lượng công
ty này đã tăng gần 10 lần, từ chỉ 150 công ty đã
áp dụng trong năm 2014. Sự gia tăng số lượng
các công ty áp dụng gần đây đã được nhận thấy
là từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Hoa Kỳ …
- Định giá các bon có thể được chia thành hai
nhóm cơ chế bao quát: Hệ thống giao dịch phát
thải (ETS) và thuế các bon.
Hệ thống giao dịch hạn mức phát thải (EST): đây
là một hệ thống được điều tiết trong đó các đơn
vị trong một ngành công nghiệp nhất định chỉ
được phép phát thải KNK ở mức độ nhất định.
Đó được gọi là cơ chế hạn mức thương mại, ETS
yêu cầu những người vượt quá giới hạn phải bù
lại lượng khí thải dư thừa bằng cách mua bù đắp
thông qua một thị trường các-bon chính thức.
Các đơn vị phát thải có lượng khí thải không đạt
đến mức tối đa cũng được phép bán các lượng
khí thải còn lại trong hạn mức của họ cho các
đơn vị phát thải đã vượt hạn mức. Hệ thống này
thiết lập giá thị trường cho các- bon được bù
đắp thông qua các cơ chế cung và cầu, và do đó
giá thường không cố định.
Hệ thống thuế các-bon: đây cũng là một hệ
thống quy định định giá chính thức cho khí thải
nhà kính. Thường được thêm vào chi phí nhiên
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liệu hóa thạch, nó chuyển chi phí ngoại sinh cho
người tiêu dùng và doanh thu. Những khoản này
có thể được sử dụng để thiết lập hoặc khuyến
khích có các hoạt động can thiệp nhằm giảm
thiểu biến đổi khí hậu. Năm 2018, giá quốc tế
cho mỗi tấn CO2e trong khoảng từ dưới 1$ ở các
nước như Mexico và Phần Lan tới 139$ ở Thụy
Điển.
Những ngành công nghiệp có các-bon được định
giá: các ngành công nghiệp sử dụng nhiều cácbon (tức là các nguồn phát lớn) là những ngành
thường là mục tiêu để định giá các-bon. Như khí
thải từ ngành năng lượng (chiếm 45% lượng khí
thải toàn cầu) là nguồn phát thải khí nhà kính lớn
nhất toàn cầu, đây cũng là ngành thường được
chú ý đến nhất. Điều này bao gồm sản xuất các
nguồn năng lượng như khai thác than và khai
thác dầu khí, sản xuất điện (sử dụng than hoặc
khí tự nhiên) và sử dụng nhiên liệu hóa thạch để
vận chuyển. Công nghiệp chế biến như xi măng
là một lĩnh vực khác thường được chú ý đến vì
một mình nó chiếm 5 phần trăm lượng khí thải
toàn cầu.
- Để giảm phát thải khí nhà kính có nhiều biện
pháp khác nhau, như: phát triển và ứng dụng khoa
học, công nghệ; sử dụng hiệu quả năng lượng;
tăng cường khả năng hấp thụ và lưu giữ các-bon
của rừng, trong đó tăng cường khả năng hấp thụ
và lưu giữ các-bon của rừng thông qua bảo vệ
rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và trồng
TT

Tên văn bản

rừng là giải pháp quan trọng, phù hợp với điều
kiện của Việt Nam. Giảm phát thải (ER) từ thay đổi
sử dụng đất rừng thông qua kết quả dựa vào các
hành động của chương trình REED+. Hoạt động
đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV) quốc gia
có chức năng như là một bằng chứng về giảm
lượng khí thải hoặc tăng cường hấp thụ khí nhà
kính. Trên cơ sở đó lượng giảm phát thải được so
sánh với đường cơ sở (Baseline), hoặc mức phát
thải tham chiếu (REL – Reference emissions level)
hoặc mức tham chiếu (Reference level) để xác
đinh lượng CO2 được chi trả trong nổ lực quản lý
rừng, giảm mất rừng và suy thoái rừng.
- Việt Nam đã tham gia ký Thỏa thuận Paris về
Biến đổi khí hậu (2015), đệ trình Báo cáo đóng
góp do quốc gia tự quyết định (NDC Việt Nam)
cho Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp
quốc về biến đổi khí hậu, theo đó Việt Nam cam
kết đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước sẽ
giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch
bản phát triển thông thường. Chi trả dịch vụ hấp
thụ và lưu giữ các-bon của rừng là cơ hội để có
nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí
nhà kính theo cam kết, góp phần thực hiện Chiến
lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, Chiến lược
quốc gia về Tăng trưởng xanh. Đây là vấn đề mới,
phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, cần
được thử nghiệm tại một số địa phương trước khi
ban hành áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.
b) Cơ sở pháp lý:
Nội dung chính

1

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, Tại điểm đ, khoản 2 Điều 63: tổ chức, cá nhân hoạt động
có hiệu lực từ ngày 01/01/2019
sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải
chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng.

2

Nghị định số 156/2018/NĐ-CPngày
16/11/2018 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp
(Nghị định số 156/2018/NĐ-CP)

- Tại khoản 5 Điều 57 quy định “Đối với tổ chức, cá nhân
hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính
lớn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 63 của Luật
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ
chức thí điểm đến hết năm 2020, tổng kết, trình Chính
phủ quy định chi tiết đối tượng, hình thức chi trả, mức chi
trả, quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ về hấp thụ và lưu
giữ các-bon của rừng”.
- Nhiệm vụ này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ
trương tại Văn bản số 1586/VPCP-NN, ngày 26/02/2019
của Văn phòng Chính phủ.

3

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu và Nghị định số
40/2019/NĐ-CP

Quy định danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn
(sản xuất clinker, xi măng, nhiệt điện, thép...). Đây chính
là đối tượng phải chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cácbon của rừng.
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Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày
21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí
gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các
hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon
ra thị trường thế giới

Giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản
hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh
nghiệp liên doanh, liên kết kinh doanh tín chỉ các-bon
thu được từ rừng trên thị trường ngoài Nghị định thư
Kyoto (khoản 12 Phụ lục của Quyết định).

5

Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày
05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình quốc gia về
REDD+ đến năm 2030

Giao Bộ NN&PTNT huy động nguồn vốn quốc tế thực
hiện Chương trình REDD+; được Chính phủ ủy quyền
thực hiện đàm phán và ký kết các thỏa thuận hỗ trợ tài
chính với các nhà tài trợ quốc tế cam kết đóng góp cho
Quỹ REDD+ Việt Nam.

DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI LƯU LƯỢNG LỚN
TT

Loại hình

Công suất

1

Sản xuất gang, thép

Từ 200.000 tấn/năm trở lên

2

Nhiệt điện

Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng hoàn toàn
nhiên liệu là khí đốt

3

Sản xuất clinker, xi măng

Tất cả

4

Sản xuất hóa chất, phân bón hóa học

Từ 10.000 tấn/năm trở lên

5

Công nghiệp lọc, hóa dầu

Tất cả

6

Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp

Từ 20 tấn hơi/giờ trở lên (tính cho tổng công suất
các lò hơi), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên
liệu là khí đốt, dầu DO

7

Sản xuất thủy tinh

Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên, trừ trường
hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt

8

Sản xuất gạch, ngói

Tổng công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói trở lên,
trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí
đốt

9

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất Từ 3 tấn/giờ trở lên
thải rắn công nghiệp thông thường

10

Lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt chất thải Từ 0,5 tấn/giờ trở lên
y tế

11

Cơ sở có sử dụng lò dầu tải nhiệt

Từ 3,5 triệu kcal/giờ trở lên (tính cho tổng công suất
các lò), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên
liệu là khí đốt

Nguồn: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
(Mục III- sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính
phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu).
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c) Cơ sở thực tiễn
- Đối với các doanh nghiệp phát thải khí CO2 lớn
ra môi trường, để giảm thiểu việc phát thải khí
này, bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ mới
hiện đại, tiết kiệm sử dụng năng lượng, có thể
hỗ trợ cho người dân tham gia bảo vệ và phát
triển rừng, thực hiện nguyên tắc “người gây phát
thải khí nhà kính phải trả tiền”. Đây cũng là thể
hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối
với bảo vệ môi trường sống, đồng thời thực hiện
tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất đối với các
doanh nghiệp phát thải khí CO2 ra môi trường.
- Qua rà soát cho thấy, trong hệ thống pháp
luật hiện hành, một số văn bản pháp luật có liên
quan, như Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phí
và Lệ phí và các văn bản hướng dẫn các Luật này
không có văn bản pháp luật nào quy định khoản
thu đối với phát thải khí CO2, nên việc quy định
chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của
rừng không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn
bản pháp luật hiện hành có liên quan.
- Mua bán tín chỉ các-bon giữa các nước đang
phát triển và các nước phát triển đã được hình
thành và phát triển. Đối với các nước đang phát
triển như Việt Nam, tham gia thị trường các-bon
không chỉ là chung tay với thế giới trong mục tiêu
giảm khí nhà kính mà còn là cơ hội tạo nguồn thu
tài chính để đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng.
3.1.4.2. Đề xuất lộ trình thực hiện
- Giai đoạn 2021-2023: Chuẩn bị thí điểm chi trả
dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon.
- Giai đoạn 2024-2025: tổng kêt, xây dựng chính
sách chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các-bon áp dụng trong phạm vi toàn quốc.
3.1.4.3. Đề xuất cụ thể
1) Thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cácbon đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản
xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn
trong nước (thị trường các-bon trong nước)
Phương án 1: chọn 2 nhóm ngành thí điểm là:
nhiệt điện than và sản xuất xi măng và thí điểm
tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên
Huế, Quảng Nam.
a) Lý do lựa chọn 4 tỉnh thí điểm:
- Có các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh
gây phát thải khí CO2 rất lớn, tiêu biểu theo quy

định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải
và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
- Tỉnh có diện tích rừng tương đối lớn.
- UBND các tỉnh đã có văn bản đồng ý tham gia
thí điểm, các doanh nghiệp tham gia thí điểm đã
được tham vấn, khảo sát.
- Có sự cam kết hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu,
thí điểm này của các dự án quốc tế trên địa bàn.
- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép thí
điểm tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam tại Văn bản số 1586/VPCPNN ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ.
b) Về đối tượng tham gia thí điểm chi trả dịch vụ:
Dự kiến có 2 nhóm ngành tham gia thí điểm, bao
gồm: 9 Tổ chức hoạt động sản xuất nhiệt điện
than; và 11 Tổ chức hoạt động sản xuất xi măng.
Lý do lựa chọn 2 nhóm ngành tham gia thí điểm:
- Theo kết quả kiểm kê khí nhà kính quốc gia
(BUR2) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà
máy nhiệt điện và xi măng luôn là nguồn phát
thải lớn nhất trong các nguồn phát thải chính đã
được xác định. Cụ thể: nhiệt điện phát thải 41, 56
triệu tấn (chiếm 16,05% tổng phát thải cả nước)
trong đó CO2 chiếm 99,69%; sản xuất xi măng
phát thải 46,41 triệu tấn (chiếm 17,92% tổng
phát thải cả nước), trong đó CO2 chiếm 99,55%.
- Theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và
phế liệu và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tất
cả các nhà máy nhiệt điện và xi măng đều là
nguồn phát thải lớn.
- Theo kết quả khảo sát tại 4 tỉnh dự kiến thí điểm,
chỉ có 2 nhóm ngành là nguồn phát thải khí nhà
kính lớn, các nhà máy nhiệt điện phát thải từ 1,5 - 7,3
triệu tấn CO2/cơ sở/năm; tương tự, các nhà máy xi
măng phát thải từ 0,7 - 3,1 triệu tấn CO2/cơ sở/năm.
- Trong giai đoạn thí điểm vì hạn chế về nguồn lực
và thời gian nên tập trung nghiên cứu và đề xuất
thí điểm với 2 nhóm đối tượng này. Đây là nguồn
phát thải cố định, dễ dàng đo đếm, giám sát về
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phát thải. Sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và mở
rộng nghiên cứu các lĩnh vực khác có tiềm năng
phát thải khí nhà kính lớn như: sản xuất thép, sản
xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hóa chất, phân
bón...
- Theo kinh nghiệm trên thế giới sản xuất nhiệt
điện than và xi măng đều là nguồn phát thải khí
nhà kính lớn.
c) Về hình thức chi trả: áp dụng hình thức chi trả
gián tiếp ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng các tỉnh thí điểm, vì thời gian thí điểm ngắn,
cần dựa vào đội ngũ cán bộ của Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng để tiết kiệm chi phí quản lý, bảo
đảm tính thống nhất trong quá trình chi trả dịch
vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng với các
dịch vụ môi trường rừng khác.
d) Về mức chi trả: đối với tổ chức sản xuất nhiệt
điện than, mức thu 4 đồng/kwh (tương đương 2
USD/tấn CO2); đối với tổ chức sản xuất xi măng
mức thu 2.100 đồng/tấn Clinker (tương đương
mức thu 1,35 USD/tấn CO2)
Giải trình về lý do lựa chọn mức chi trả:
- Mức chi trả đối với tổ chức sản xuất nhiệt điện
than chỉ bằng 17,96% mức chi phí tạo ra 1 tấn
CO2 được hấp thụ và lưu giữ các-bon từ rừng (2
USD/tấn CO2/11,13 USD/tấn CO2). Mức chi trả
đối với tổ chức sản xuất xi măng chỉ bằng 12,1%
mức chi phí tạo ra 1 tấn CO2 được hấp thụ và lưu
giữ các - bon từ rừng (1,35 USD/tấn CO2/11,13
USD/tấn CO2).
- Mức chi trả này thấp hơn mức Ngân hàng Thế
giới dự kiến mua giảm phát thải vùng Bắc Trung
Bộ là 5 USD/ tấn CO2.
- Mức chi trả này phù hợp với mức giá trung bình
mà các doanh nghiệp đề xuất chi trả (qua kết quả
điều tra, khảo sát đề nghị từ 1-3 USD/tấn CO2).
- Mức tiền chi trả này sẽ làm tăng giá thành sản
xuất của các nhà máy lên khoảng 0,29% và mức
tăng này vẫn nằm trong khoảng tăng giá thành
thực tế của lĩnh vực sản xuất là 0,3-1,0%/năm, nên
không tác động nhiều đến tính cạnh tranh, hiệu
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tham
gia thí điểm.
- Đây là mức gần như thấp nhất so với thế giới.
đ) Giải trình về xác định giá CO2

- Giá CO2 rừng được xác định dựa trên lượng CO2
rừng hấp thụ được và chi phí cho các hoạt động
lâm nghiệp để hấp thụ được lượng CO2 đó. Giá 1
tấn CO2 được xác định bằng chi phí cho các hoạt
động lâm nghiệp để hấp thụ 1 tCO2 và tích lũy nó
trong rừng.
- Khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng được xác
định trên cơ sở lượng tăng trưởng trữ lượng của
rừng (m3/ha/năm), quy đổi ra sinh khối (tấn sinh
khối khô/ha/năm), sau đó quy đổi sang các- bon
(tấn các -bon/ha/năm) và quy đổi tiếp sang CO2
(tấn CO2/ha/năm).
- Khả năng lưu giữ CO2 của rừng được xác định
trên cơ sở trữ lượng của rừng (m3/ha), quy đổi ra
sinh khối (tấn sinh khối khô/ha), sau đó quy đổi
sang các- bon (tấn các- bon/ha) và quy đổi tiếp
sang CO2 (tấn CO2/ha).
Theo đó 1 m3 gỗ RTN bằng 1,48 tCO2 và 1 m3 gỗ
rừng trồng bằng 1,24 (tCO2).
Số liệu về diện tích, trữ lượng, tăng trưởng các
loại rừng lấy từ kết quả kiểm kê rừng toàn quốc
2015, tham khảo Văn kiện Chương trình giảm
phát thải 6 tỉnh Miền Trung của WB và Viện Điều
tra quy hoạch rừng.
Kết quả: tỉnh Thanh Hóa năm 2015 rừng hấp
thụ được 4.302.474,9 tấn tCO2/năm và lưu giữ
được 40.055.020,4 tCO2; năm 2017 hấp thụ
được 4.695.358,12 tCO2/năm và lưu giữ được
40.055.020,4 tCO2. Tỉnh Quảng Ninh năm 2015
rừng hấp thụ được 3.191.060,58 tCO2/năm và lưu
giữ được 22.101.687,2tCO2; năm 2017 hấp thụ
được 3.409.253,41 tCO2/năm và lưu giữ được
22.998.159,16 tCO2.
Chi phí cho các hoạt động lâm nghiệp tính theo
các định mức của Bộ NN-PTNT, trung bình là: (i)
Bảo vệ rừng tự nhiên: 400.000 đ/ha/năm;(ii) Trồng
rừng cây mọc nhanh, chu kỳ 6 năm: 40 tr. đ/ha; (iii)
Trồng rừng cây bản địa gỗ lớn, 20 năm: 80 tr.đ/
ha; (iv) Trồng rừng NLKH, đặc sản, cao su: 80 tr.đ/
ha;(v) Trồng rừng ngập mặn: 100 tr.đ/ha.
Từ tổng lượng CO2 của rừng hấp thụ được và
tổng chi phí cho các hoạt động lâm nghiệp để
hấp thụ CO2, đối với 2 tỉnh Thanh Hóa và Quảng
Ninh xác định được giá bình quân chung để hấp
thụ 1 t CO2 bằng các hoạt động lâm nghiệp là
344.867 đồng/tCO2, giá bình quân đối với RTN
là 117.188 đồng/tCO2 và đối với rừng trồng là
427.993 đồng/tCO2.
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Theo Chương trình giảm phát thải Miền Trung
của WB, kết quả tính được phải giảm trừ 21%
dự phòng rủi ro và 4% sai số tính toán. Đề
nghị thí điểm C-PFES cũng áp dụng nguyên
tắc này và chỉ lấy 75% kết quả tính được;
theo đó, mức giá bình quân chung 1 tCO2
là 258.650đ/tấn CO2 (tương đương 11,22
USD/tấn CO2).
e) Giải trình về phương pháp xác định mức
chi trả 4đ/kwh và 2100đ/tấn Clinker:
Để xác định mức chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các-bon đối với sản xuất Xi măng và Nhiệt
điện than, phải xác định được lượng phát thải nhà
máy phải trả tiền và giá CO2; theo công thức:
Số tiền nhà máy phải trả (đồng/năm) = Lượng
phát thải nhà máy phải trả tiền (tấn CO2/năm) x
giá CO2 (đồng/tấn CO2).
Để thuận lợi cho việc thực hiện, lượng phát thải
của nhà máy được xác định trên cơ sở sản lượng
sản phẩm của nhà máy và Hệ số phát thải. Hệ số
phát thải là giá trị biểu thị lượng CO2 phát thải
trên một đơn vị sản phẩm nhà máy sản xuất được
tính bằng tấn CO2/1 MWh đối với nhà máy nhiệt
điện than và tấn CO2/1 tấn Clinker đối với nhà
máy xi măng.
Căn cứ số liệu tính toán cho 8 Nhà máy xi măng và 8
Nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2009-2018, xác
định được Hệ số phát thải trung bình các Nhà máy
điện than là 1,08 tCO2/MWh, đề xuất 1,0 t CO2/
MWh và các Nhà máy xi măng là 0,85 tấn CO2/tấn
clinker, đề xuất 0,85 tấn CO2/tấn clinker.
Tổng lượng CO2 nhà máy điện than phát thải
trong 1 năm (tấn CO2/năm) = sản lượng điện sản
xuất trong năm (MWh/năm) x 1,0 tCO2/MWh.
Tổng lượng CO2 nhà máy xi măng phát thải trong
1 năm (tấn CO2/năm) = sản lượng clinker sản xuất
trong năm (tấn clinker/năm) x 0,85 tCO2/t clinker.
Lượng phát thải CO2 nhà máy phải giảm là lượng
CO2 nhà máy phải trả tiền cho dịch vụ hấp thụ nó
vào trong rừng và được đề xuất là 8% tổng lượng
phát thải của nhà máy với các lý do sau:
Cam kết của Chính phủ theo Thỏa thuận Paris là
tự nguyện giảm 9%;
Căn cứ mục tiêu giảm phát thải CO2 của nhiệt
điện than giai đoạn 2015-2020 tại QĐ13443/
QĐ-BCT ngày 08/12/2015 của Bộ Công Thương,
có giảm trừ 2%;

Căn cứ mục tiêu giảm phát thải của ngành xi
măng trung bình giai đoạn 2018 - 2020 tại QĐ
802/QĐ-BXD ngày 26/07/2017 của Bộ Xây dựng,
có giảm trừ 1%.
Sản lượng bình quân tính cho 1 nhà máy nhiệt
điện là 3.345.641.497 kwh, lượng phát thải dự
kiến phải trả tiền dịch vụ là 304.303 tấn CO2. Với
mức 2 USD/t CO2, mức tiền dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các bon của rừng tính cho 1 đơn vị sản phẩm
của lĩnh vực Nhiệt điện là:
304.303 tấn CO2 x 2USD/tCO2 : 3.345.641.497
kwh x 23.250 đ/USD = 4 đ/1 kwh
Sản lượng bình quân tính cho 1 nhà máy xi măng
là 2.060.400 tấn, lượng phát thải dự kiến phải trả
tiền dịch vụ là 138.419 tấn CO2. Vơi mức 1,35
USD/t CO2, mức tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ
các bon của rừng tính cho 1 đơn vị sản phẩm của
lĩnh vực xi măng là:
138.419 tấn CO2 x 1,35USD/tCO2 : 2.060.400
tXM x 23.250 đ/USD = 2.100 đ/1 t XM
g) Loại rừng và đối tượng được chi trả
Loại rừng được chi trả bao gồm: rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ. Riêng đối với rừng sản xuất tham
gia vào hoạt động này phải được cấp chứng chỉ
rừng; đối tượng được chi trả: bao gồm các đối
tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật
Lâm nghiệp có diện tích rừng cung ứng dịch vụ
trên địa bàn 4 tỉnh thí điểm.
Giải trình như sau:
- Rừng được chi trả phải bảo đảm duy trì ổn định
trong thời gian dài và có tiểm năng hấp thụ và lưu
giữ các - bon, như rừng đặc dụng, phòng. Riêng
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đối với rừng sản xuất tham gia vào hoạt động này,
phải được cấp chứng chỉ rừng; không đưa rừng
gỗ lớn vào loại rừng được chi trả, vì trên thực tế
điều tra, kiểm kê, thống kê rừng, theo dõi diễn
biến rừng hàng năm chưa có diện tích này, các
địa phương thí điểm phải tự xác định, tốn kém chi
phí, trong khi thời gian thí điểm ngắn.
- Diện tích rừng được chi trả dựa vào kết quả theo
dõi diễn biến rừng của năm trước liền kề và chỉ
xác định 1 lần trong thời gian thí điểm, vì thời gian
thực hiện thí điểm ngắn (1 năm), kết thúc ở hiện
trường vào ngày 31/12 và kết thúc thanh, quyết
toán vào cuối tháng 5 của năm sau, trong khi việc
xác định diện tích rừng, tình trạng rừng sau thí
điểm phải cần có thời gian nhất định.
h) Ký kết, thực hiện hợp đồng chi trả tiền dịch vụ
hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng: Bên sử dụng
dịch vụ ký hợp đồng ủy thác với Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng cấp tỉnh để chi trả tiền cho bên
cung ứng dịch vụ.
i) Xác định tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ:
nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon
của rừng được hạch toán riêng, không hòa chung
vào các nguồn thu dịch vụ môi trường rừng khác,
vì đây là nguồn thu mới, thử nghiệm về cơ chế sử
dụng, thuận tiện cho việc tổng kết, đánh giá sau
khi kết thúc thời gian thí điểm.
Căn cứ vào số tiền dịch vụ thu được và diện tích
rừng được chi trả, giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng cấp tỉnh xác định số tiền chi trả cho
bên cung ứng dịch vụ. Trong giai đoạn thí điểm,
Hệ số K được xác định bằng tích số Hệ số K thành
phần K1 (theo trữ lượng rừng) và K3 (nguồn gốc

hình thành rừng) được quy định tại Phụ lục VII ban
hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.
Đối với tỉnh có mức chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các - bon của rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ
của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng,
UBND cấp tỉnh sẽ chuyển số tiền dư thừa về Quỹ
BV&PTR Việt Nam để điều tiết cho các tỉnh có
mức chi trả bình quân thấp nhất trở lên.
k) Tạm ứng, thanh toán, quyết toán tiền chi trả dịch
vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng: Việc tạm
ứng, thanh toán, quyết toán tiền chi trả dịch vụ hấp
thụ và lưu giữ các - bon của rừng vận dụng quy định
tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, tuy nhiên, có
điều chỉnh mốc thời gian nộp tiền vảo Quỹ bảo vệ
và phát triển rừng cấp tỉnh, thanh toán tiền cho bên
cung ứng dịch vụ, quyết toán tiền chi trả để đảm
bảo thời gian thí điểm trên thực địa và thời gian tổng
kết thí điểm.
- Lập kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý; sử dụng
tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng;
kiểm tra, giám sát, công khai tài chính: thực hiện theo
quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.
l) Thời gian thực hiện thí điểm chi trả tiền dịch vụ:
từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 và kết thúc
thanh, quyết toán vào cuối tháng 5/2023.
m) Số tiền các doanh nghiệp phải chi trả sẽ được
khấu trừ 100% khi chính sách chi trả dịch vụ hấp thụ
và lưu giữ các - bon của rừng áp dụng trong phạm
vi toàn quốc; khoản tiền ứng trước này được tính
vào giá thành sản phẩm, thực chất đây là khoản gián
thu, không trực tiếp làm thiệt hại đến doanh nghiệp
tham gia thí điểm mà người tiêu dùng phải chịu
khoản thu này.
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Phương án 2: chọn 2 nhóm ngành thí điểm là:
nhiệt điện than và sản xuất xi măng và thí điểm
trên phạm vi toàn quốc
So với Phương án 1, Phương án này có một số điểm
khác, cụ thể:
- Không lựa chon 4 tỉnh thí điểm mà thực hiện thí
điểm trên phạm vi toàn quốc về 2 nhóm ngành:
nhiệt điện than và xi măng vì:
l

Không ảnh hưởng đến tính cạnh tranh giữa

các doanh nghiệp, vì khi tham gia thí điểm số
tiền chi trả DVMTR được tính vào giá thành sản
phẩm, ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm, doanh
nghiệp thí điểm sẽ khó tiêu thụ sản phẩm so với
doanh nghiệp không tham gia thí điểm vì giá
bán cao hơn.
l

Tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp dự

kiến tham gia thí điểm tại 4 tỉnh đều đề nghị
thực hiện thí điểm trong phạm vi toàn quốc để
bảo đảm tính công bằng.
- Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ 2 nhóm
ngành nhiệt điện than và xi măng sẽ chuyển về Quỹ
BV&PTR Việt Nam và sau đó chuyển về Quỹ BV&PTR
của tỉnh theo diện tích rừng của từng tỉnh (không
thực hiện tiền của tỉnh nào thu được thì chuyển về
Quỹ BV&PTR của tỉnh đó)
2) Thí điểm bán tín chỉ các-bon ra thị trường ngoài nước
Có thể thực hiện theo 2 cách:
a) Thí điểm bán tín chỉ các-bon (chuyển quyền giảm
phát thải) tại thị trường các - bon chính thống (thị
trường có điều tiết).
Thí điểm chuyển quyền giảm phát thải cho Quỹ Đối
tác các-bon trong Lâm nghiệp (Ngân hàng thế giới
là cơ quan nhận ủy thác) thông qua thực hiện Thỏa
thuận chi trả giảm phát thải (ERPA) giữa Việt Nam và
Ngân hàng thế giới.
- Khái quát về ERPA:

l Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF)
được thành lập năm 2008 với mục tiêu hỗ trợ
thực thi sáng kiến giảm khí thải từ mất rừng và
suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng rừng, quản lý
rừng bền vững và tăng cường trữ lượng các-bon
rừng (REDD+). ERPA là phương thức thực hiện chi
trả giảm phát thải dựa trên kết quả giữa FCPF và
quốc gia thành viên đã được công nhận sẵn sàng
thực hiện REDD+ thông qua Quỹ chi trả dựa trên
kết quả hấp thụ CO2 của FCPF. Bản chất của ERPA
là các bên được chuyển nhượng lượng giảm phát
thải từ những nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng.
Trên thế giới đã có 4 quốc gia ký kết ERPA với

FCPF thông qua Ngân hàng thế giới (cơ quan
nhận ủy thác của FCPF), gồm: Cộng hòa dân chủ
Công gô (năm 2018), Mozambique (năm 2019),
Ghana (năm 2019), Chile (năm 2019). Đến nay,
Mozambique và Ghana đã đáp ứng đầy đủ các
điều kiện hiệu lực của ERPA, đang trong quá trình
báo cáo và xác minh để chuyển nhượng kết quả
giảm phát thải theo ERPA.

l Việt Nam là thành viên của FCPF từ năm 2009.
Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chi trả
kết quả thực hiện REDD+ vùng Bắc Trung bộ,
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề xuất
Chương trình chi trả giảm phát thải từ thực hiện
REDD+ và đệ trình FCPF từ năm 2013-2014. Đề
xuất này được FCPF thông qua tại phiên họp
lần thứ 10 (CF10) các nước thành viên (tháng
6/2014). Ngày 10/01/2015, Bộ Nông nghiệp và
PTNT và Ngân hàng thế giới đã ký Ý định thư
(LOI), theo đó WB sẽ mua 10,3 triệu tấn (C02) do
giảm phát thải và tăng hấp thụ ở vùng Bắc Trung
Bộ. Ngày 01/02/2018, Hội đồng của Quỹ Cácbon có Nghị quyết số CFM/17/2018/2 thông qua
Chương trình giảm phát thải của Việt Nam và đưa
vào danh mục đầu tư của Quỹ Các-bon.
- Nội dung cơ bản của ERPA:

l Địa điểm thực hiện: 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
l Thời gian thực hiện: từ 01/02/2018 (thời điểm
Chương trình giảm phát thải được Quỹ Các-bon
thông qua) đến 31/12/2024.
l Cơ quan thực hiện Thỏa thuận: Bộ NN&PTNT;

cơ quan đối tác: Ngân hàng Thế giới. Ngày
23/10/2020 Bộ NN&PTNT đã ký Thỏa thuận chi
trả giảm phát thải với Ngân hàng Thế giới.

l Lượng giảm phát thải chuyển giao: Việt Nam
sẽ chuyển nhượng tổng lượng giảm phát thải
cho WB theo thỏa thuận (lượng phát thải ký kết):
10.300.000 tấn CO2e.
l Đơn giá tín chỉ giảm phát thải: đơn giá tín chỉ
giảm phát thải được hai bên thống nhất: 5 đô la
Mỹ/tấn CO2e.

l
Thời điểm tính kết quả lượng giảm phát
thải và các kỳ báo cáo: thời điểm tính kết quả từ
01/02/2018 đến 31/12/2024; được chia thành 3
kỳ báo cáo với thời gian và lượng giảm phát thải
tối thiểu như sau:

* Kỳ Báo cáo 1: 01/02/2018 - 31/12/2019; lượng
giảm phát thải tối thiểu: 3 triệu tín chỉ giảm phát thải.
* Kỳ Báo cáo 2: 01/01/2020 - 31/12/2022; lượng
giảm phát thải tối thiểu: 4 triệu tín chỉ giảm phát thải
* Kỳ Báo cáo 3: 01/01/2023 - 31/12/2024;
lượng giảm phát thải tối thiểu: 3,3 triệu tín chỉ
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giảm phát thải.

l Thẩm định kết quả theo kỳ báo cáo và thanh
toán/chi trả: WB thực hiện thẩm định/xác minh
kết quả và chi trả kết quả giảm phát thải như sau:

tiền dịch vụ giữ đất chỉ chia cho diện tích rừng cung
cấp nước trực tiếp cho hồ thủy điện của nhà máy đó
không đi qua một hồ thủy điện nào khác.

* Xác minh và chi trả lần 1 vào năm 2020: 15
triệu đô la Mỹ, tương ứng với 3 triệu tấn CO2e.

Như vậy, cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng giữa các tỉnh trong lưu vực sông liên tỉnh gồm
hai điểm chủ yếu sau:

* Xác minh và chi trả lần 3 vào năm 2025: số kinh
phí còn lại, tương ứng với 3,3 triệu tấn CO2.

(1) - Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng phân bổ
cho các tỉnh mỗi năm bằng số tiền thu được từ các
nhà máy thủy điện của năm đó sau khi đã trừ đi tỷ lệ
dành cho hoạt động quản lý ở Quỹ Trung ương.

* Xác minh và chi trả lần 2 vào năm 2023: 20
triệu đô la Mỹ, tương ứng với 4 triệu tấn CO2e.

l Lượng bán bổ sung: hai bên nhất trí lượng bán
bổ sung (nếu có) sẽ được ưu tiên cho WB chọn
mua: Tối đa khoảng 5 triệu tấn CO2e, đơn giá: 5
đô la Mỹ/tấn CO2e. Lượng bán bổ sung sẽ được
đàm phán, thống nhất sau khi Bộ Nông nghiệp và
PTNT chuyển giao toàn bộ lượng giảm phát thải
ký kết cho WB (10,3 triệu tấn CO2e).
l
Các điều kiện hiệu lực của ERPA: Hai điều
kiện hiệu lực cần phải hoàn thành trong vòng 12
tháng kể từ ngày ký ERPA gồm: (i) Có cơ chế chia
sẻ lợi ích từ nguồn thu chuyển nhượng kết quả
giảm phát thải; (ii) Bên chuyển nhượng chứng
minh được năng lực chuyển quyền giảm phát
thải. Điều kiện hiệu lực là các điều kiện mà Cơ
quan thực hiện Chương trình/Bộ Nông nghiệp
và PTNT phải đáp ứng và được Cơ quan được
Ủy Thác chấp nhận để việc bán, chuyển nhượng
và thanh toán giảm phát thải bắt đầu có hiệu lực
theo quy định trong ERPA.

b) Thí điểm bán tín chỉ các-bon ra thế giới theo cách
tiếp cận dự án (thị trường tự nguyện)
Nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn các địa
phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên
doanh, liên kết kinh doanh tín chỉ các-bon thu được
từ rừng trên thị trường ngoài Nghị định thư Kyoto
như quy định tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày
21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản
lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị
trường thế giới.
3.2. Điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR giữa
các tỉnh trong cùng lưu vực sông 1 .
3.2.1.Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng giữa các địa phương trong lưu vực sông.
Cần hiệu chỉnh cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng cho các địa phương trên một lưu vực
sông theo hướng tách bạch tiền dịch vụ giữ nước và
tiền dịch vụ giữ đất trong tổng số tiền dịch vụ môi
trường rừng thu được từ một nhà máy thủy điện, tiền
dịch vụ giữ nước được chia cho toàn bộ diện tích
rừng dồn nước xuống hồ thủy điện của nhà máy, còn

(2) - Phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho các
tỉnh theo hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng ở
mỗi tỉnh cho các nhà máy thủy điện.
3.2.2. Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ giữ đất và giữ
nước của rừng
Có hai dịch vụ chủ yếu tạo thành dịch vụ môi trường
rừng với thủy điện là dịch vụ giữ nước và dịch vụ giữ
đất. Vì hiệu quả giữ nước và giữ đất của rừng với
các nhà máy thủy điện bậc thang là khác nhau nên
cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cũng
được xây dựng riêng.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ năm 2014 đã
cho thấy giá trị môi trường rừng đối với thủy điện chủ
yếu gồm giá trị giữ nước cung cấp cho mùa khô và
giá trị giữ đất chống bồi lấp lòng hồ. Tính trung bình
cả nước, giá trị giữ nước của một hecta rừng quy đổi
là 211.490 đ/ha/năm, tương đương 47 đồng/kwh,
giá trị giữ đất của một hecta rừng là 642.500 đ/ha/
năm, tương đương 151 đồng/kwh, tổng giá trị giữ
nước và giá trị của rừng cho thủy điện là 836.907đ/
ha/năm, tương đương là 199đ/kwh. Giá trị giữ nước
chiếm xấp xỉ 33% tổng giá trị môi trường rừng, còn
giá trị giữ đất chiếm 67%.
Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài trên và những
phân tích của chuyên đề này có thể xác định cơ chế
phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ
nhà máy thủy điện cho các lô rừng ở những bậc
thang khác nhau như sau.

l
Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu
được từ một nhà máy thủy điện được chia thành
2 phần. Phần thứ nhất chiếm 48% gồm tiền dịch
vụ giữ nước (33%) và một phần tiền dịch vụ giữ
đất (15%) tính cho lượng bùn cát dễ di chuyển
qua các đập thủy điện phía trên xuống lắng đọng
ở những hồ thủy điện phía dưới, phần thứ hai
chiếm 52% là phần còn lại của tiền dịch vụ giữ
đất khó di chuyển qua các đập thủy điện.

l Tiền dịch vụ giữ nước và giữ đất 48% được
chia cho toàn bộ các lô rừng thuộc lưu vực thu
nước của nhà máy thủy điện (có tính đến hệ số K),

1 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR giữa các địa phương trong lưu

vực sống- GS.TS Vương Văn Quỳnh- 2020

l Tiền dịch vụ giữ đất 52% chỉ chia cho các lô rừng

l Công thức phân bổ tiền dịch vụ giữ đất
Tiền dịch vụ giữ đất thu được từ các nhà máy
thủy điện được phân bổ cho các tỉnh theo công
thức sau.

mà nước và đất dồn trực tiếp xuống hồ thủy điện
của nhà máy không qua đập thuy điện nào khác.

l Tiền dịch vụ môi trường rừng chia cho một
tỉnh trong lưu vực thủy điện bậc thang gồm 2
phần. Phần thứ nhất là tiền dịch vụ giữ nước, đất
dễ di động, bằng tổng số tiền dịch vụ giữ nước
và đất dễ di động của các nhà máy thủy điện chia
cho tỉnh đó (có tính đến hệ số K). Phần thứ hai là
tiền dịch vụ giữ đất khó di động,

			
Mdi =

Trong đó: Mdi là tiền dịch vụ giữ đất khó di
động phân bổ cho tỉnh i, m là số nhà máy thủy
điện trên lưu vực sông liên tỉnh, Mj là tiền dịch
vụ môi trường rừng thu được từ nhà máy thủy
điện thứ j, Sqij là diện tích rừng quy đổi thuộc
tỉnh i mà nước dồn trực tiếp vào hồ chứa của
nhà máy thủy điện j, Sqj là tổng diện tích rừng
quy đổi mà nước dồn trực tiếp vào hồ chứa của
nhà máy thủy điện j.

bằng số tiền dịch vụ giữ đất khó di động của các
nhà máy thủy điện mà rừng của tỉnh trực tiếp bảo
vệ chia cho diện tích rừng đó (có tính đến hệ số
K).
3.2.3. Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ thủy điện cho các tỉnh trong cùng
lưu vực sông.
- Công thức để phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các tỉnh có thủy điện bậc thang

- Ví dụ tính phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
cho các tỉnh trên lưu vực thủy điện bậc thang.
l

Các tỉnh trên sông Đà

l Công thức phân bổ tiền dịch vụ giữ nước:
Tiền dịch vụ giữ nước được phân bổ cho các
tỉnh trong lưu vực liên tỉnh theo công thức sau.

Áp dụng công thức trên nhóm nghiên cứu đã
xác định được số tiền dịch vụ môi trường rừng
phân bổ cho các tỉnh trong lưu vực thủy điện
sông Đà, quá trình tính như sau.

Mni =

* Xác định số tiền được chuyển về các tỉnh từ

Trong đó Mni là tiền từ dịch vụ giữ nước và đất dễ
di động phân bổ cho tỉnh i, m là số nhà máy thủy
điện trên lưu vực sông liên tỉnh, Mj là tiền dịch vụ
môi trường rừng thu được từ nhà máy thủy điện
thứ j, Sqij là diện tích rừng quy đổi của tỉnh i trong
lưu vực nhà máy thủy điện thứ J, Sqj là tổng diện
tích rừng quy đổi thuộc lưu vực của nhà máy thủy
điện j.

VNFF Tiền dịch vụ môi trường rừng thu được
từ nhà máy thủy điện về cơ bản được xác định
theo sản lượng điện của các nhà máy, số liệu
được mình họa ở bảng sau.

BẢNG 1. TIỀN DVMTR THU ĐƯỢC TỪ CÁC NHÀ MÁY TRÊN LƯU VỰC LIÊN TỈNH
TT
(1)

Tên Nhà máy
Thủy điện
(2)

1

Hòa Bình

2
3

Sản lượng điện
trung bình (KWh)
(3)

Tiền DVMTR (đ)
( 4=3*36)

Tổng số tiền Từ VNFF
chuyển về cấp tỉnh (đ)
(5=4*0.995)

10,624,483,188

382,481,394,768

380,568,987,794

Sơn La

9,282,874,503

334,183,482,108

332,512,564,697

Lai Châu

4,095,623,394

147,442,442,195

146,705,229,984
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Sử dụng số liệu về tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng mà VNFF thu được của các nhà máy thủy điện, nhóm
nghiên cứu đã xây dựng bảng phân bổ tiền cho các tỉnh ở lưu vực sông Đà ,kết quả được ghi trong bảng sau.

BẢNG 2. PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THU ĐƯỢC TỪ 3 NHÀ MÁY THỦY
ĐIỆN LIÊN TỈNH TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐÀ
Tỉnh

Tổng

Lai Châu

Điện
Biên

Sơn La

Hạng mục

Ký hiệu

TĐ Hoà Bình

TĐ Sơn La

TĐ Lai Châu

D.tích rừng quy Sqn
đổi giữ nước

965.897

671.681

282.404

D.tích rừng quy Sqn
đổi giữ đất

294.216

389.277

282.404

SL điện (kwh)

T

Tiền DVMTR

M=T*36*0.995/1000

10.624.483.188

Tổng

9.282.874.503 4.095.623.394

380.568.988

332..512.565

146.705.230

859.786.783

Tiền DV giữ nước Mn=0.33*M

182.673.114

159.606.031

70.418.510

412.697.655

Tiền DV giữ nước

197.895.874

172.906.534

76.286.720

447.089.128

Đơn giá giữ nước Cn=0.9*Mn/Sqn

17.021

21.386

22.442

Đơn giá giữ đất

Cd=0.9*Md/Sqd

60.536

39.976

24.312

Diện tích RGN

Sqn

355.619

355.619

173.767

Diện tích RGĐ

Sqd

181.852

173.767

Tiền DVGN

Mn

84.502.746

43.329.487

Tiền DVGD

Md

80.773.659

46.940.277

Tổng tiền DV

M

67.255.614

165.276.405

90.269.764

Diện tích RGN

Sqn

199.955

199.955

108.637

Diện tích RGĐ

Sqd

91.318

108.637

Tiền DVGN

Mn

47.513.611

27.089.024

Tiền DVGD

Md

40.560.981

29.346.442

Tổng tiền DV

M

37.816.015

88.074.592

56.435.466

Diện tích RGN

Sqn

305.970

70.993

Diện tích RGĐ

Sqd

234.977

70.993

Tiền DVGN

Mn

57.865.975

16.869.485

Tiền DVGD

Md

158.050.860

31.533.222

Tổng tiền DV

M

215.916.835

48.402.707

Diện tích RGN

Sqn

50.590

Diện tích RGĐ

Sqd

50.590

Md=0.67*m

67.255.614

37.816.015

Hoà Bình Tiền DVGN

Mn

9.567.698

Tiền DVGD

Md

34.027.843

Tổng tiền DV

M

43.595.541

26 Báo cáo Chuyên đề Đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn

322.801.783

182.326.073
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Tỉnh

Yên Bái

Hạng mục

Ký hiệu

TĐ Hoà Bình

TĐ Sơn La

Diện tích RGN

Sqn

52.999

45.115

Diện tích RGĐ

Sqd

7.884

45.115

Tiền DVGN

Mn

10.023.256

10.720.188

Tiền DVGD

Md

5.303.053

20.038.672

Tổng tiền DV

M

15.326.308

30.758.860

Diện tích RGN

Sqn

764

Diện tích RGĐ

Sdq

764

Phú Thọ Tiền DVGN

Mn

144.556

Tiền DVGD

Md

514.119

Tổng tiền DV

M

658.675

Số liệu ở bảng trên cho thấy tổng số tiền phân bổ
về mỗi tỉnh khác biệt nhiều phụ thuộc vào diện tích
rừng ở mỗi tỉnh và số nhà máy thủy điện phải chi
tra cho diện tích rừng của tỉnh. Trên toàn bộ diện
tích rừng của Hòa Bình chỉ có 1 đơn giá chi trả từ
thủy điện liên tỉnh chung bằng tổng đơn giá chi trả
dịch vụ giữ nước và giữ đất của nhà máy thủy điện
Hòa Bình.
Trên diện tích tỉnh Sơn La có hai khu vực với đơn
giá chi trả từ dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh khác
nhau, ở nơi rừng nước trực tiếp dồn xuống thủy
điện hòa bình thì có đơn giá như Hòa Bình, còn ở
nơi vừa nằm trong lưu vực của Hồ thủy điện Hòa
Bình vừa thuộc lưu vực của hồ thủy điện Sơn La
thì có đơn giá bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước
cho Thủy điện Hòa Bình, đơn giá dịch vụ giữ đất

TĐ Lai Châu

Tổng

658.675

cho thủy điện Sơn La và đơn giá dịch vụ giữ nước
cho thủy điện Sơn La.
Ở Điện Biên có hai khu vực, các lô rừng có nước
dồn trực tiếp xuống thủy điện Sơn La thì đơn giá
chi trả bằng tổng đơn giá chi trả cho dịch vụ giữ
nước của thủy điện Sơn La, đơn giá dịch vụ giữ
đất của thủy điện Sơn La, và đơn giá giữ nước của
thủy điện Hòa Bình. Các lô rừng dồn nước trực tiếp
xuống thủy điện Lai Châu sẽ có đơn giá chi trả
bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện
Lai Châu, đơn giá dịch vụ giữ đất của thủy điện Lai
Châu, đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện Sơn
La và đơn giá giữ nước của thủy điện Hòa Bình.
Ở Lai Châu có hai khu vực, các lô rừng có nước
dồn trực tiếp xuống thủy điện Sơn La thì đơn giá
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chi trả bằng tổng đơn giá chi trả cho dịch vụ giữ
nước của thủy điện Sơn La, đơn giá dịch vụ giữ đất
của thủy điện Sơn La, và đơn giá dịch vụ giữ nước
của thủy điện Hòa Bình. Các lô rừng dồn nước trực
tiếp xuống thủy điện Lai Châu sẽ có đơn giá chi trả
bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện
Lai Châu, đơn giá dịch vụ giữ đất của thủy điện Lai
Châu, đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện Sơn
La và đơn giá giữ nước của thủy điện Hòa Bình.
Trên diện tích tỉnh Yên Bái có hai khu vực với đơn
giá chi trả từ dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh, ở
nơi rừng nước trực tiếp dồn xuống thủy điện Hòa
bình thì có đơn giá như Hòa Bình, còn ở nơi vừa
nằm trong lưu vực của Hồ thủy điện Hòa Bình vừa

thuộc lưu vực của hồ thủy điện Sơn La thì có đơn
giá bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước cho Thủy
điện Hòa Bình, đơn giá dịch vụ giữ đất ở cho thủy
điện Sơn La và đơn giá dịch vụ giữ nước cho thủy
điện Sơn La.
Trên diện tích rừng của Phú Thọ chỉ có 1 đơn giá chi
trả từ thủy điện ở lưu vực sông Đà bằng tổng đơn
giá chi trả dịch vụ giữ nước và giữ đất của nhà máy
thủy điện Hòa Bình.
Phân bố đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ các nhà máy thủy điện bậc thang
Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu được thể hiện qua
bảng và hình sau.

BẢNG 3. PHÂN BỔ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THU
ĐƯỢC TỪ 3 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, SƠN LA VÀ LAI CHÂU
ĐVT diện tích: hecta; ĐVT tiền: 1000đ

TT

Tỉnh

Diện tích rừng dồn nước Diện tích rừng dồn nước
trực tiếp xuống
trực tiếp xuống thủy điện
thủy điện Hòa Bình
Sơn La

Diện tích rừng dồn nước
trực tiếp xuống
thủy điện Lai Châu

1

Lai Châu

78.383

85.161

2

Điện Biên

78.383

85.161

3

Sơn La

775.57

4

Hoà Bình

775.57

5

Yên Bái

775.57

6

Phú Thọ

775.57

78.383

78.383
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Hình 1: Phân bổ đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ 3 nhà máy
thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu theo cơ chế phân bổ hiệu chỉnh.

Hình 2: Phân bổ đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ 3 nhà máy
thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu theo cơ chế phân bổ chưa hiệu chỉnh.
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3.3. Nâng mức chi trả DVMTR
3.3.1. Nâng mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản
xuất thủy điện
3.3.1.1. Lý do đề xuất
1) Mức chi trả DVMTR hiện hành đối với cơ sở
sản xuất thủy điện (36đ/kwh) còn quá thấp so
với giá trị thực dịch vụ mà rừng mang lại, nên
cần được điều chỉnh theo hướng tiếp cận gần
hơn với giá trị dịch vụ thực của rừng (Dịch vụ
điều tiết, duy trì nguồn nước và (ii) Dịch vụ bảo
vệ đất, hạn chế xói mòn, chống bồi lắng lòng hồ
thủy điện của rừng), cụ thể:
a) Báo cáo nghiên cứu giá trị của rừng về điều
tiết, duy trì nguồn nước và kiểm soát xói mòn
tại lưu vực Nhà máy thủy điện Đa Nhim tỉnh
Lâm Đồng (năm 2010)2 cho thấy: một ha rừng
sẽ mang lại lợi ích cho công trình thủy điện Đa
Nhim là 69,07 USD/ha/năm trong đó 14,64
USD/năm là từ việc điều tiết nước và 54,43 USD/
ha/năm là do giảm chất lơ lửng bồi lắng vào hồ.
Nếu lợi ích của rừng được tính bằng VND/kWh,
tổng là 64,55 VND/kWh trong đó 14,92 VND/
kWh là từ việc điều tiết nước và 49,63 VND/
kWh là do làm giảm chất lơ lửng bồi lắng lòng
hồ. Chỉ số CPI năm 2018 so với năm 2010 tăng
40%. Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy
giá trị DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện
tương đương là: 90,37đ/kwh tính theo giá năm
2018 (64,55 đ/kwh x 1,4 = 90,37đ/kwh). Kết quả
nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau:
- Về định giá giá trị rừng về điều tiết, duy trì nguồn
nước:
Nghiên cứu này sử dụng mô hình SWAT (công
cụ đánh giá đất và nước) để xác định dòng chảy
hằng ngày vào hồ chứa trong các tình huống
che phủ rừng khác nhau tại lưu vực hồ thủy
điện Đa Nhim: (i) Tình huống che phủ rừng hiện
tại;(ii) Thay đổi 45.000 hectare rừng Thông sang
sản xuất nông nghiệp. Từ các tình huống che
phủ trên, tác động của rừng lên dòng chảy tràn
và hàm lượng chất lơ lửng chảy vào hồ chứa Đa
Nhim có thể được định lượng. Các bước đánh
giá được tiến hành:
l Nhập số liệu dòng chảy vào mô hình sản
xuất điện Đa Nhim để ước lượng sản lượng
điện hàng ngày;
l Ước lượng giá trị sản xuất và lợi ích ròng
của các tình huống che phủ rừng khác nhau;

l Ước lượng NPV (thu nhập thuần) của giá trị
rừng ($/ha) và tiền góp hằng năm ($/ha/năm).
- Về định giá giá trị rừng trong việc giảm bồi lắng
lòng hồ:
Giá trị của rừng trong việc kiểm soát xói lở trong
lưu vực bao gồm giảm thiệt hại do lở đất, cát bồi
lắng trên các cánh đồng hoa màu, xói lở lòng
hồ, các giồng cát và bồi lắng bùn trong lòng hồ
chứa. Nghiên cứu này tập trung vào định giá giá
trị rừng trong việc giảm bồi lắng hồ thủy điện Đa
Nhim. Các bước tiến hành định giá:
l
Xác định lượng chất lơ lửng được vận
chuyển vào lòng hồ trong các điều kiện che
phủ rừng khác nhau. Do không có số liệu về
chất lơ lửng ở lưu vực Đa Nhim, tổng lượng
thất thoát đất do mô hình SWAT tính toán
được sử dụng để ước lượng sơ bộ về lượng
chất lơ lửng trong lòng hồ;

l Ước lượng sự phân bố của chất lơ lửng
bồi lắng trong lòng hồ (bồi lắng ở một vùng
bên dưới mực nước chết và bồi lắng trong
một vùng giữa mực nước bình thường và mực
nước chết của hồ chứa). Như kết quả khảo sát
năm 1995 về bùn bồi lắng ở Đa Nhim cho thấy
7% tổng lượng chất lơ lửng bồi lắng chảy vào
hồ sẽ được bồi lắng trong thể tích nước chết,
phần còn lại thì được bồi lắng trong các vùng
thượng nguồn của hồ chứa;
l Vẽ đồ thị hồ chứa thay đổi theo lượng chất
lơ lửng bồi lắng trong lòng hồ;

l Ước lượng tổng sản lượng điện thất thoát
do dịch chuyển đồ thị hồ chứa vì tác động của
sự bồi lắng bùn;
l Ước lượng tuổi thọ của hồ chứa sẽ bị ngắn
đi do sự bồi lắng bùn trong thể tích nuớc chết
và tổng sản lượng điện bị mất do sự ngưng
hoạt động của hồ chứa;

l Ước lượng dòng tiền từ sản xuất điện trong
thời gian tuổi thọ của công trình và xác định
những thay đổi về NPV (giá trị hiện tại thuần)
giữa các tình huống;
l Phân tích và ước lượng NPV và các thất
thoát và tiền góp hằng năm ($/năm);

l Ước lượng giá trị của rừng trong việc giảm
bồi lắng lòng hồ ($/ha/năm).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, vào thời điểm
năm 2010, một ha rừng sẽ mang lại lợi ích cho
công trình thủy điện Đa Nhim là 69,07 USD/
ha/năm trong đó 14,64 USD/năm là từ việc
điều tiết nước và 54,43 USD/ha/năm là do
giảm chất lơ lửng bồi lắng vào hồ. Nếu lợi ích
của rừng được tính bằng VND/kWh, tổng là
64,55 VND/kWh trong đó 14,92 VND/kWh là

2 Dự án của Winrock International về Bảo tồn cảnh quan lưu vực Sông Đồng Nai (thuộc khuôn khổ Chương trình bảo tồn đa dạng

sinh học khu vực Châu Á) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ - năm 2010
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từ việc điều tiết nước và 49,63 VND/kWh là do
làm giảm chất lơ lửng bồi lắng hồ. Chỉ số CPI
năm 2018 so với năm 2010 tăng 40%. Như vậy,
kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị DVMTR đối
với thủy điện là 90,37đ/kwh tính theo giá năm
2018 (64,55 đ/kwh x 1,4= 90,37đ/kwh)
b) Đề tài nghiên cứu cấp Bộ về xác định giá trị
DVMTR (năm 2014) tại 23 lưu vực hồ thủy điện
ở Miền Bắc, 30 lưu vực ở Miền Trung và 13 lưu
vực ở Tây Nguyên.3 (2014) cho thấy, giá trị giữ đất
và đất giữ nước tổng cộng cho một kWh điện ở
Miền Bắc là 155 đ/kWh, ở Miền Trung là 168 đ/
kWh, ở Tây Nguyên là 330 đ/kWh. Tính trung bình
cả nước, giá trị giữ đất và giữ nước của rừng là
899.075 đ/ha và 218 đ/kWh điện. Chỉ số CPI năm
2018 so với năm 2014 tăng 10% Như vậy, kết quả
nghiên cứu này cho thấy giá trị DVMTR đối với
thủy điện tương đương là 239,1đ/kwh tính theo
giá năm 2018 (218 đ/kwh x 1,1 = 239,1đ/kwh).
Kết quả nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau:
- Lựa chọn phương pháp xác định giá trị DVMTR
ở vùng hồ thuỷ điện bằng các chỉ tiêu lý sinh:
Hai chỉ tiêu lý sinh phản ảnh hiệu quả môi trường
của rừng với các hồ thuỷ điện rõ rệt nhất được
nghiên cứu trong đề tài này là lượng đất được
rừng giữ lại trên sườn dốc không bị cuốn xuống
bồi lấp hồ đập và lượng nước do rừng làm tăng
lên trong mùa khô để ổn định sản xuất thuỷ điện.
Sử dụng phương pháp đa tiêu chuẩn, đề tài đã
chọn được phương pháp nghiên cứu thích hợp
để xác định hiệu quả và giá trị giữ đất, giữ nước
của rừng ở vùng hồ thuỷ điện là phương pháp
nghiên cứu nhiều lưu vực không tương đồng. Nó
cho phép thực hiện nghiên cứu trong thời gian
ngắn, nhưng lại có khả năng mô hình hoá hiệu
quả giữ đất, giữ nước của rừng trong mối liên hệ
với các nhân tố khác. Theo phương pháp này đề
tài đã thiết lập 49 trạm điều tra thủy văn ở 49 lưu
vực, đồng thời kế thừa số liệu quan trắc thủy văn
quốc gia của 17 lưu vực khác. Thực hiện nghiên
cứu trong thời gian 2-3 năm, với việc quan trắc
trực tiếp lưu lượng nước và bùn cát vận chuyển
xuống hồ không cần một hiệu chỉnh nào.
- Xác định tác dụng giữ nước của rừng ở vùng hồ
thuỷ điện:
Phân tích số liệu quan trắc lưu lượng nước và bùn
cát của các lưu vực cho một số nhận xét sau:
l Trung bình có khoảng 5-10% tổng lượng
nước mùa mưa được tích luỹ và chuyển thành

3 GS.TS Vương Văn Quỳnh: Xác định giá trị DVMTR trong lưu vực của

một số hồ thủy điện ở Việt Nam- 2014- Đề tài nghiên cứu cấp Bộ

dòng chảy của những tháng mùa khô, phụ thuộc
hiện trạng rừng và đặc điểm lưu vực.

l Tổng lượng dòng chảy mùa khô tính trung
bình cho 1 ha hay còn gọi là mô đun dòng
chảy mùa khô (Mk) có liên hệ chặt với lượng
mưa, độ dốc trung bình của lưu vực, tỷ lệ che
phủ của rừng

l Đề tài đã lập bảng tra về mô đun dòng
chảy mùa khô trong những điều kiện độ dốc,
lượng mưa và tỷ lệ che phủ rừng khác nhau.
Hiệu quả giữ nước của rừng tăng lên theo
lượng mưa và độ dốc trung bình của lưu vực.
Trong điều kiện độ dốc và lượng mưa thấp,
lượng nước do rừng làm tăng thêm cho mô
đun dòng chảy mùa khô là 2600 m3/ha, nhưng
trong điều kiện lượng mưa và độ dốc cao,
đại lượng này là xấp xỉ 5000 m3/ha. Áp dụng
phương trình thực nghiệm đề tài đã xác định
được lượng dòng chảy tăng thêm mùa khô nhờ
rừng ở 32 lưu vực hồ thuỷ điện trong cả nước.
Như vậy, hiệu quả giữ nước cho mùa khô của
mỗi hecta rừng dao động từ 1839 đến 4565
m3/ha, ở Miền Bắc trung bình là 3162 m3/ha, ở
Miền Trung là 3235 m3/ha và ở Tây Nguyên là
2898 m3/ha, trung bình cả nước là 2668 m3/ha.
- Xác định tác dụng giữ đất của rừng đối với các
hồ thuỷ điện:
l Số liệu cho thấy lượng bùn cát dồn xuống
lưu vực phụ thuộc vào diện tích lưu vực, độ
dốc trung bình của lưu vực, tỷ lệ che phủ rừng.
Sử dụng phương trình thực nghiệm, đề tài đã
xác định tỷ lệ rừng quy chuẩn, lượng bùn cát
dồn xuống từ một hecta lưu vực và trong điều
kiện có rừng và không có rừng, và hiệu xuất

giữ đất của một hecta rừng của 32 lưu vực.

l
Nhờ có rừng lượng bùn cát dồn xuống
hồ thuỷ điện mỗi năm giảm đi trung bình
từ 3,01 đến 4,27 tấn trên một hecta lưu vực.
Trung bình, một hecta rừng quy chuẩn ở Miền
Bắc ngăn cản được lượng bùn cát xuống hồ là
6,95 tấn/ha/năm, ở Miền Trung là 6,48 tấn/ha/
năm, ở Tây Nguyên là 6,17 tấn/ha/năm.
- Quy đổi giá trị dịch vụ môi trường rừng ở vùng
thuỷ điện từ các chỉ tiêu lý sinh, cụ thể:
l Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quy
đổi giá trị dịch vụ bảo vệ đất và giá trị dịch vụ
giữ nước của rừng cho thuỷ điện từ các chỉ tiêu
lý sinh thành tiền
Áp dụng phương pháp phân tích đa tiêu
chuẩn đề tài đã chọn phương pháp lượng giá
theo chi phí phát sinh để xác định giá trị giữ
đất của rừng và phương pháp lượng giá theo
tổn thất lợi ích để quy đổi giá trị giữ nước của
rừng. Theo đó giá trị giữ một tấn đất của rừng
được tính bằng chi phí nạo vét một tấn bùn bị
dồn xuống lòng hồ với phương tiện cơ giới có
đơn giá nạo vét thấp nhất, còn giá trị giữ nước
của rừng được xác định bằng 25% lợi ích tăng
thêm được từ lượng nước rừng giữ lại cung
cấp trong mùa khô.
l Quy đổi giá trị giữ nước của rừng đối với hồ
thuỷ điện:

Hiệu quả sử dụng nước cho phát điện là số
kilowat giờ điện được nhà máy tạo ra khi sử
dụng một mét khối nước. Nó được tính bằng
thương số giữa tổng sản lượng điện (P) và
tổng số mét khối nước đã sử dụng cho phát
điện (Q). Công thức xác định hiệu quả sử dụng
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nước (H) như sau:

thuỷ điện:

H=P/(Q)

Để ước lượng giá trị giữ đất của rừng với hồ
thuỷ điện, nhóm nghiên cứu đã áp đơn giá để
nạo vét bùn cát là 100000 đ/tấn - đơn giá nạo
vét bằng cơ giới.

Trong đó P là sản lượng điện TB năm, Q là
lượng nước sử dụng cho phát điện một năm,
Q=q*31536000, q là lưu lượng dòng chảy
trung bình qua tuabin (m3/s), 31536000 là số
giây trong năm.
Phân tích số liệu của 6 nhà máy thuỷ điện lớn ở
Việt Nam cho thấy hiệu quả sử dụng nước của
thuỷ điện thay đổi từ 0,1334 đến 1,4579 kWh/
m3 tỷ lệ thuận với chiều cao cột nước đưa vào
tua bin. Phương trình liên hệ của hiệu quả sử
dụng nước (H) với chiều cao cột nước (h) được
viết như sau:
H = 0.00298*K + 0.00141, hay
H = 0.00298*(h^0.93) + 0.00141 ; R² = 0,99,
Nếu tính hiệu quả sử dụng nước trung bình
cho phát điện ở Việt Nam bằng cách chia tổng
sản lượng điện với tổng lượng nước đã đưa
vào tua bin của 6 nhà thuỷ điện lớn nhất nhận
được kết quả như sau:
H = 25032000000 kWh /146049523200 m3 =
0.1714 (kWh/m3)
Theo thông tư số 17/2012/TT-BCT của Bộ
Công thương ngày 29 tháng 6 năm 2012, giá
bán điện trung bình ở Việt Nam là 1369 đ/
kWh. Như vậy, một mét khối nước sẽ làm tăng
doanh thu của nhà máy trung bình là 0.1714
kWh*1369 đ/kWh = 234 đ.
Theo ý kiến của một số hội thảo về chính sách
chi trả DVMTR, tiền doanh thu tăng lên do
hiệu quả giữ nước của rừng được chia 75%
cho ngành điện liên quan đến đầu tư và quản
lý điện, 25% cho ngành rừng liên quan đến
bảo vệ và phát triển rừng. Như vậy, mỗi mét
khối nước do rừng cung cấp cho nhà máy thuỷ
điện trong mùa khô sẽ có giá trị trung bình là
25%* 234 đ/m3 = 58 đ/m3.
Căn cứ vào hiệu quả giữ nước của rừng ở các
hồ thuỷ điện và hiệu quả sử dụng nước của các
nhà máy đề tài đã xác định được giá trị dịch vụ
giữ nước của rừng theo mỗi kWh điện và mỗi
hecta rừng cho 32 nhà máy thuỷ điện. Kết quả
cho thấy giá trị dịch vụ giữ nước của rừng đối
với hồ thuỷ điện ở Miền Bắc trung bình là 36
đ/kWh và 203129 đ/ha, ở Miền Trung là 49 đ/
kWh và 379241 đ/ha, ở Tây Nguyên là 53 đ/
kWh và 146472 đ/ha, trung bình cả nước là 47
đ/kWh và 211490 đ/ha.
l

Quy đổi giá trị giữ đất của rừng đối với hồ

Như vậy, nếu trung bình một hecta rừng ở
Miền Bắc ngăn cản được lượng bùn cát xuống
hồ là 6,95 tấn/ha/năm, ở Miền Trung là 6,48
tấn/ha/năm, ở Tây Nguyên là 6,17 tấn/ha/năm,
thì hiệu quả giữ đất của rừng với hồ thuỷ điện
ở các khu vực tương ứng sẽ là 695000, 648000
và 617000 đ/ha/năm.
Căn cứ vào tổng lượng bùn cát được ngăn
giữ bởi rừng, lượng bùn cát ngăn giữ nhờ một
hecta rừng quy chuẩn và sản lượng điện của
nhà máy thuỷ điện đề tài đã tính giá trị dịch
vụ giữ đất trên một hecta rừng quy chuẩn và
một kWh điện cho 32 hồ thuỷ điện liên tỉnh.
Số liệu cho thấy giá trị giữ đất của một hecta
rừng quy chuẩn của các lưu vực ở Miền Bắc
trung bình là 696250 đ, ở Miền Trung trung
bình là 646667 đ, ở Tây Nguyên trung bình là
625467 đ. Giá trị giữ đất của rừng tính bình
quân cho một kWh điện ở Miền Bắc và Miền
Trung là 119 đ/kWh, ở Tây Nguyên là 277 đ/
kWh, trung bình cả nước là 656128 đ/ha và
172 đ/kWh điện.
l Tổng cộng giá trị giữ đất và giữ nước của
rừng đối với hồ thuỷ điện:
Giá trị tổng hợp giữ đất và giữ nước của rừng
được xác định bằng tổng giá trị giữ nước với
giá trị giữ đất. Giá trị của một hecta rừng ở
Miền Bắc trung bình là 899379 đ, ở Miền Trung
là 1025908 đ, ở Tây Nguyên là 771939 đ. Giá
trị giữ đất và giữ nước tổng cộng cho một
kWh điện ở Miền Bắc là 155 đ/kWh, ở Miền
Trung là 168 đ/kWh, ở Tây Nguyên là 330 đ/
kWh. Tính trung bình cả nước, giá trị giữ đất
và giữ nước của rừng là 899075 đ/ha và 218
đ/kWh điện. Chỉ số CPI năm 2018 so với năm
2014 tăng 10%. Như vậy, kết quả nghiên cứu
này cho thấy giá trị DVMTR đối với thủy điện
là 239,8đ/kwh tính theo giá năm 2018 (218 đ/
kwh 1,1 =239,8đ/kwh).
c) Các công trình nghiên cứu khác:
- Báo cáo nghiên cứu định giá trị rừng ở Việt
Nam năm 20084 về nghiên cứu giá trị phòng
hộ đầu nguồn, sử dụng mô hình SWAT (Soil &
Water Assesement Tool- Công cụ đánh giá đất
và nước) để mô phỏng ảnh hưởng của việc quản
lý và sủ dụng đất, điều kiện đất đai, địa hình và
thảm phủ đến dòng chảy (mùa lũ và mùa kiệt)

4 Báo cáo nghiên cứu định giá trị rừng ở Việt Nam năm 2008- ThS Vũ Tấn Phương- Đề tài nghiên cứu cấp Bộ
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và xói mòn đất trong hệ thống lưu vực. Áp dụng
phương pháp lượng giá: phương pháp chi phí
tránh thiệt hại (damage avoided cost), phương
pháp chi phí thay thế (contingent valuation
method). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại tỉnh
Yên Bái (lưu vực sông Chảy), giá trị phòng hộ đầu
nguồn của rừng tại điểm nghiên cứu được xác
định khoảng: 284.000đ/ha/năm-1126.000đ/
ha/năm (95.000đ-895.000đ/ha/năm với giá
trị bảo vệ đất và khoảng 189.000đ-231.000đ/
ha/năm đối với giá trị điều tiết nước); ở Miền
Trung (tỉnh Thừa Thiên Huế - lưu vực sông Bồ):
236.000đ/ha/năm-561.000đ/ha/năm (giá trị
bảo vệ đất là khoảng 120.000đ-419.000đ/ha/
năm, giá trị điều tiết nước là:116.000-142.000đ/
ha/năm); ở miền Nam (Gia Lai - lưu vực Sông
Ba): 184.000đ/ha/năm -567.000đ/ha/năm (giá
trị bảo vệ đất khoảng 148.000đ-520.000đ/ha/
năm, giá trị điều tiết nước:36.000-47.000đ/ha/
năm). Kết quả nghiên cứu này không có sai khác
nhiều so với các nghiên cứu khác về giá trị giữ
đất, điều tiết nguồn nước của rừng đối với cơ sở
sản xuất thủy điện.
- Một số kết quả nghiên cứu ở các quốc gia
khác5: về giá trị điều tiết, duy trì nguồn nước
của rừng ở các quốc gia khác: tại Cameroun:
24USD/ha; Malaysia: 15USD/ha; Ailen: 20USD/
ha; giá trị bảo vệ đất, chống xói mòn của rừng:
tại Thổ Nhĩ Kỳ: 46USD/ha; giá trị bảo vệ đất,
chống xói mòn, rửa trôi, kiểm soát dòng chảy
của rừng có thể lên tới 80 USD/ha/năm (Cruz et
al, 1988). Kết quả nghiên cứu này còn cao hơn
so với các nghiên cứu tại Việt Nam về giá trị giữ
đất, điều tiết nguồn nước của rừng.
- Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng giá trị

của rừng trong phòng hộ đầu nguồn là rất lớn.
Hàng năm giá trị của rừng trong bảo vệ cố định
đất là 11,5 tỷ NDT (khoảng 1,4 tỷ USD); bảo vệ
độ phì đất là 226,6 tỷ NDT (khoảng 28 tỷ USD);
phòng chống lũ lụt là 78,5 tỷ NDT (khoảng 9,8
tỷ USD) và tăng nguồn nước là 93,6 tỷ NDT
(khoảng 11,6 tỷ USD). Rõ ràng rừng đóng vai trò
cực kỳ quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn
mà nhờ đó hạn chế được xói mòn đất và lũ lụt,
quá trình bồi lắng và đồng thời đảm bảo nguồn
nước sạch dồi dào phục vụ cho sinh hoạt, tưới
tiêu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ điện6.
Nhận xét:
Hiện tại theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
(Nghị định 156), cơ sở sản xuất thủy điện phải
chi trả 36đ/1 kwh điện thương phẩm, mức chi
trả này thấp hơn nhiều so với giá trị dịch vụ thực
của rừng mang lại (bằng 25% - 40% giá trị thực
dịch vụ mà rừng mang lại - dựa trên kết quả các
công trình nghiên cứu trên).
2) Mức chi trả DVMTR hiện hành thấp đối lập với
chi phí cơ hội cao nếu người dân chuyển sang
sản xuất nương rẫy, đi làm thuê tại địa phương
hoặc ngoài tỉnh miền núi, nên không hấp dẫn
người dân tham gia bảo vệ rừng, người dân
chưa sống bằng nghề rừng
a) Giả thiết 1: thu nhập của người dân nếu họ
không tiếp tục bảo vệ rừng mà chuyển sang
trồng cây lương thực. Có 3 mô hình canh tác
nương rẫy phổ biến: nương lúa, nương sắn,

5 David W. Pearee- The Economic Value of forest Ecosystems -CSERGE- Economics University College LonDon, London, UK.-2001
6 Vũ Tấn Phương - Giá trị môi trường và dịch vụ môi trường rừng- Mekong info.org

nương ngô (vùng miền núi phía Bắc). Diện tích
b/q 2 ha/hộ.
- Trường hợp canh tác lúa nương: thu nhập
trung bình là 6-6,5 triệu đ/ha/năm. Với tỷ lệ thời
gian canh tác trên thời gian bỏ hoá dự kiến là
1/3 (cứ 1 năm canh tác cần 3 năm bỏ hoá để
phục hồi đất), thu nhập (doanh thu) bình quân
từ một ha đất trồng lúa nương là: 2- 2,3 triệu
đ/ha/năm. Thu nhập 1 năm: 4-4,6 triệu/hộ. Thu
nhập này tương đương với canh tác mang tính
quảng canh (không có thời gian bỏ hóa), tức
khoảng 2-2, 3 triệu đồng/ha/năm; nếu hộ có 2
ha, thu nhập khoảng 4-4,6 triệu đồng/hộ/năm.
- Trường hợp trồng sắn: thu nhập trung bình là
9,5-10 triệu đ/ha/năm. Với tỷ lệ thời gian canh
tác trên thời gian bỏ hoá dự kiến là 1/2 (cứ 1
năm canh tác cần 2 năm bỏ hoá để phục hồi
đất), thu nhập (doanh thu) bình quân từ một
ha đất trồng sắn là: 4,8- 5 triệu đ/ha/năm. Thu
nhập 1 năm: 9,6-10 triệu/hộ (2ha). Thu nhập
này tương đương với canh tác mang tính quảng
canh (không có thời gian bỏ hóa), tức khoảng
4,8- 5 triệu đồng/ha/năm; nếu hộ có 2 ha, thu
nhập khoảng 9,6-10 triệu đồng/hộ/năm.
- Trường hợp trồng ngô: thu nhập trung bình là
18 triệu đ/ha/năm. Với tỷ lệ thời gian canh tác
trên thời gian bỏ hoá dự kiến là 1/3 (cứ 1 năm
canh tác cần 3 năm bỏ hoá để phục hồi đất), thu
nhập (doanh thu) bình quân từ một ha đất trồng
ngô là: 6 triệu đ/ha/năm (Thu nhập 1 năm: 12
triệu/hộ (2ha). Thu nhập này tương đương với
canh tác mang tính quảng canh (không có thời
gian bỏ hóa), tức khoảng 6 triệu đồng/ha/năm;
nếu hộ có 2 ha, thu nhập khoảng 12 triệu đồng/
hộ/năm.
Kết quả khảo sát cho thấy, tiền chi trả DVMTR
khác nhau trong nội bộ tỉnh và giữa các tỉnh.
Nếu tiền chi trả DVMTR b/q 300.000đ/ha năm;
bình quân 1 hộ nhận khoán rừng: 10 ha thì thu
nhập khoảng 3 triệu đồng/năm/hộ; nếu tiền chi
trả DVMTR b/q 400.000đ/ha năm; bình quân 1
hộ nhận khoán rừng: 10 ha thì thu nhập khoảng
4 triệu đồng/hộ/năm; nếu 600.000đ/ha/năm
thì thu nhập khoảng 6 triệu đồng/hộ/năm. Tuy
nhiên, với mức chi trả tiền DVMTR như hiện nay,
không thật sự khuyến khích người dân tham gia
bảo vệ rừng, người dân có xu hướng chuyển
sang trồng cây lương thực, vì thu nhập cao hơn
so với nhận khoán bảo vệ rừng.
b) Giả thiết 2: người dân không tham gia nhận
khoán bảo vệ rừng mà chuyển sang làm thuê sản

xuất nông nghiệp tại địa phương, (trồng rừng,
chăm sóc rừng, chăn nuôi đại gia súc, sơ chế
nông lâm sản...). Đơn giá ngày công dao động
giữa các địa phương, từ 250.000đ-300.000đ/
ngày công. Giả sử người dân tham gia bảo vệ
rừng với mức chi trả 500.000đ/ha/năm với diện
tích nhận khoán 10ha, có thu nhập là: 5.000.000
đồng/năm. Mỗi tháng tuần tra rừng 4 lần, một
năm phải lên rừng: 48 lần (48 công); như vậy,
đơn giá 1 ngày công bảo vệ rừng: 5000000đ/48
công =104.1666đ/công, chỉ bằng 1/3 giá trị
ngày công làm thuê sản xuất nông nghiệp tại
địa phương. Nếu số lần phải tuần tra rừng nhiều
hơn thì giá trị 1 ngày công bảo vệ rừng còn thấp
hơn. Riêng một số tỉnh (vùng Tây Nguyên) diện
tích nhận khoán bình quân: 20- 25ha/hộ và nằm
trong lưu vực các nhà máy thủy điện, thu nhập
bình quân 1 hộ nhận khoán ngang bằng với
tiền công làm thuê sản xuất nông nghiệp tại địa
phương.
c) Giả thiết 3: người dân không tham gia bảo
vệ rừng mà đi làm thuê tại các cơ sở sản xuất
công nghiệp, may mặc, xây dựng ở các tỉnh,
thành phố khác thì mức thu nhập còn cao hơn
nhiều so với mức thu nhập từ nhận khoán bảo
vệ rừng. Qua khảo sát thực tế cho thấy, một bộ
phận lao động trẻ ở các tỉnh miền núi đã đi làm
thuê ở các tỉnh, thành phố khác do có thu nhập
cao hơn làm rừng và hộ gia dình vẫn chông chờ
nguồn thu này để bảo đảm cuộc sống.
Như vậy, mức chi trả DVMTR hiện hành là thấp
so với chi phí cơ hội mà người dân có thể có
được nếu chuyển sang sản xuất nông nghiệp,
đi làm thuê.
3) Thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí đối với cơ
sở sản xuất thủy điện
Nước do rừng điều tiết và cung cấp cho các
tuabin nhà máy hoạt động tạo ra điện năng
không phải là quà tặng của thiên thiên và không
có giá như quan niệm trước đây; nguồn nước
đó đã có đầu tư của con ngưòi nên phải có giá,
đóng vai trò là đầu vào (như là nguyên liệu của
các cơ sở này), nên phải được tính vào giá thành
sản phẩm của các cơ sở sản xuất đó, từng bước
thực hiện việc tính đúng, tính đủ chi phí sản
xuất. Hiện nay tiền chi trả DVMTR chiếm khoảng
1,9% trong giá bán điện với tư cách là chi phí
nguyên liệu là tương đối thấp, vì các cơ sở sản
xuất công nghiệp khác, chi phí nguyên liệu
thường chiếm trên 5% giá thành sản phẩm. Đây
cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp đối với bảo vệ môi trường sống, đồng
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thời thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất
đối với các doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ do
rừng tạo ra.
3.3.1.2. Đề xuất cụ thể
Nâng mức tiền chi trả DVMTR đối với cơ sở sản
xuất thủy điện cần có lộ trình, phù hợp với điều
kiện kinh tế- xã hội của đất nước trong từng thời
kỳ, cụ thể:
- Giai đoạn 2021-2025: giữ nguyên mức chi trả
theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP,
do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có
các cơ sở sản xuất thủy điện, nên không điều
chỉnh tăng tiền DVMTR. Hiện nay giá bán điện
bình quân: 1.864,44 đồng/kWh, tiền chi trả
DVMTR chiếm 1,9 % trong giá bán điện.
- Giai đoạn sau năm 2025, nghiên cứu nâng
mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy
điện từ 36đ/kwh lên ít nhất 60đ/kwh. Mức chi trả
này chỉ bằng 25% giá trị dịch vụ mà rừng tạo ra
(giá trị dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước, bảo
vệ đất của rừng) và với mức chi trả như vậy, tiền
công bảo vệ rừng toàn quốc trong lưu vực các
nhà máy thủy điện bình quân tăng lên khoảng
gần 200.000đ/công, vẫn còn thấp so với ngày
công làm thuê sản xuất nông nghiệp tại địa
phương miền núi (250.000-300.000đ/công).
Giá bán điện năm 2010: 1058đ/kwh; năm 2015:
1622 đ/kwh tăng 53,3% so với năm 2010; giá
bán điện năm 2020: 1864,44đ/kwh tăng 14%
so với năm 2015. Từ năm 2020 đến năm 2025,
nếu không có biến động lớn, giá bán điện có
thể tăng 10% tức khoảng: 2050 đ/kwh. Như vậy
tiền chi trả DVMTR sẽ chiếm 2,9 % trong giá bán
điện (60/2050), nếu giá bán điện tăng hơn thì
tiền chi trả DVMTR chiếm trong giá bán điện
thấp hơn như tính toán ở trên.
Việc điều chỉnh mức chi trả không ảnh hưởng
lớn, không tác động đáng kể về kinh tế tới các
đối tượng sử dụng DVMTR. Lý do bởi mức chi
trả còn thấp, tỷ lệ tiền chi trả DVMTR cấu thành
trong giá điện còn thấp, không ảnh hưởng tới
kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp, các cơ sở sản xuất, không ảnh hưởng
lớn đến đời sống của các hộ tiêu dùng nói
chung, nhưng có tác động, ảnh hưởng trong
chừng mực nhỏ tới các hộ gia đình nghèo, cận
nghèo khi sử dụng điện sinh hoạt.
- Việc điều chỉnh tiền chi trả DVMTR tiếp tục

được tăng lên tiếp cận với giá trị dịch vụ mà
rừng mang lại (giá trị dịch vụ điều tiết nước, bảo
vệ đất của rừng).
3.3.2. Nâng mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản
xuất và cung cấp nước sạch
3.3.2.1. Lý do đề xuất:
- Quy định mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản
xuất và cung cấp nước sạch (40đ/m3 nước sạch
thương phẩm) dựa vào kết quả điều tra sự sẵn
lòng chi trả của người sử dụng nước (năm 2008)
và được điều chỉnh vào năm 2017 là: 52đ/m3
nước sạch thương phẩm, chưa căn cứ vào giá
trị thực dịch vụ mà rừng mang lại, nên cần được
điều chỉnh theo hướng tiếp cận gần hơn với giá
trị dịch vụ thực của rừng (dịch vụ điều tiết, duy
trì nguồn nước của rừng), tuy nhiên cần có lộ
trình, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của
đất nước.
- Hiện nay mức giá nước sinh hoạt cho hộ gia
đình khác nhau giữa các địa phương và tùy
thuộc vào lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ. Nếu
tính trung bình 7000đ/m3 nước, thì tiền chi trả
DVMTR chỉ chiếm 0,7% giá bán nước.
- Năm 2008, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn
(SAWACO) đã khảo sát các hộ sử dụng nước tại
thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, dựa
trên cơ sở sự sẵn lòng chi trả của khách hàng đã
đề xuất mức chi trả DVMTR là 40 đồng/m3, bằng
1% giá nước sạch sinh hoạt của SAWACO. Trên
thực tế chưa có nghiên cứu khoa học chuyên sâu
về lượng giá DVMTR đối với dịch vụ về điều tiết
và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch.
- Cần thay đổi quan niệm tiền chi trả DVMTR
như một loại phí mà coi như là chi phí nguyên
vật liệu của cơ sở sản xuất và cung cấp nước
sạch, vì nước do rừng điều tiết cung cấp cho
các cơ sở sản xuất này, tương tự như nguyên vật
liệu của các cơ sở sản xuất công nghiệp khác,
nên tiền chi trả DVMTR chiếm 0,7% trong giá
bán nước với tư cách là chi phí nguyên vật liệu
là tương đối thấp, vì các cơ sở sản xuất công
nghiệp khác, chi phí nguyên vật liệu thường
chiếm trên 5% giá thành sản phẩm.
- Kết quả nghiên cứu về giá trị dịch vụ điều tiết,
duy trì nguồn nước đối với cơ sở sản xuất thủy
điện có thể là tham khảo tốt, vì cơ sở sản xuất
thủy điện và cơ sở sản xuất và cung cấp nước
sạch có thể cùng nguồn nước từ rừng và nằm
trong cùng lưu vực sông.
3.3.2.2. Đề xuất cụ thể
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Cần nghiên cứu nâng mức chi trả DVMTR đối với
cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch với lộ trình
như sau:
- Giai đoạn 2021-2025: giữ nguyên mức chi trả
theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP, vì
do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có
các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch.
- Giai đoạn 2026-2030, nghiên cứu nâng mức
chi trả DVMTR đối với cơ sở sản xuất và cung cấp
nước sạch, trên cơ sở kết hợp phương pháp sẵn
lòng chi trả của người sử dụng nước và phương
pháp định giá trị dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn
nước của rừng đối với cơ sở sản xuất và cung
cấp nước sạch; mức chi trả tiền DVMTR chiếm
ít nhất 1% trong giá bán nước, tức khoảng 75đ/
m3 nước sạch thương phẩm. Mức chi trả này sẽ
tăng dần sát với giá trị dịch vụ mà rừng tạo ra
cho các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
(dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước của rừng).
3.4. Dự kiến nguồn thu tiền DVMTR tính đến
năm 2025 và năm 2030
3.4.1. Dự kiến nguồn thu tiền DVMTR tính đến năm 2025
3.4.1.1. Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện:
Sản lượng điện thương phẩm trung bình giai
đoạn 2011-2020 đạt khoảng 70,8 tỷ kwh/năm.
Với đơn giá 36 đồng/KWh điện thương phẩm
giữ nguyên theo quy định tại Điều 59 Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 thì
nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện sẽ
tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2021-2025.
Do đó, đến năm 2025 vẫn duy trì đạt khoảng
2.552 tỷ đồng.
3.4.1.2. Nguồn thu tử các cơ sở sản xuất và cung
ứng nước sạch:
Sản lượng nước thương phẩm trung bình giai
đoạn 2011-2020 đạt khoảng 1,1 tỷ m3/năm. Với
đơn giá 52 đồng/m3 nước thương phẩm giữ
nguyên theo quy định tại Điều 59 Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 thì nguồn
thu này sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn
2021-2025. Do đó, đến năm 2025 vẫn duy trì đạt
khoảng 58 tỷ đồng.
3.4.1.3. Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng:
Tính đến thời điểm 6/2020, trên cả nước có

tổng số 239 cơ sở sản xuất nước công nghiệp
có sử dụng nguồn nước từ rừng đã ký hợp đồng
và chi trả số tiền DVMTR 26 tỷ đồng qua hệ
thống Quỹ. Ước tính giai đoạn 2021-2025, sẽ có
thêm 128 cơ sở tiếp tục ký kết hợp đồng, tăng
khối lượng nước đã sử dụng lên khoảng 800
triệu m3/năm. Mức chi trả tiền DVMTR đối với
cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ
nguồn nước là 50 đồng/m3 căn cứ theo Điều 59
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP dự kiến không
tăng trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, nguồn
tiền DVMTR thu từ đối tượng này sẽ khoảng 40
tỷ đồng vào năm 2025.
3.4.1.4. Nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ
các-bon
Đây là nguồn thu tiềm năng nếu được tiến hành
thí điểm trong giai đoạn 2021-2025. Nguồn
thu tiềm năng của dịch vụ này có từ 2 nguồn:
(i) Nguồn thu từ kết quả thí điểm chi trả dịch vụ
hấp thụ và lưu giữ các-bon của các tổ chức có
hoạt động sản xuất kinh doanh gây phát thải khí
nhà kính lớn; (ii) Nguồn thu từ thí điểm bán tỉn
chỉ các -bon ra thị trường ngoài nước. Cụ thể:
a) Nguồn thu từ tổ chức có hoạt động sản xuất
kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn
Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
(Mục III- sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ
quy định về quản lý chất thải và phế liệu) có 02
nhóm ngành thuộc đối tượng phát thải khí nhà
kính lớn (chủ yếu là khí CO2): Nhiệt điện than và
sản xuất xi măng nên phải chi trả tiền DVMTR.
- Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến
năm 2019, toàn quốc có 28 cơ sở sản xuất nhiệt
điện than với tổng công suất: 111.340.000
MWh. Tính theo hệ số phát thải bình quân:
01tấn CO2/01Mwh (theo nghiên cứu của Dự
án Rừng và Đồng bằng thuộc Tổ chức Winrock
International được tài trợ bởi Tổ chức phát triển
quốc tế Hoa Kỳ); tiền chi trả DVMTR tính cho
lĩnh vực nhiệt điện than là 4 đồng/kWh (theo Dự
thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về
thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với
dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng mà
Bộ NN&PTNT trình TTCP ); tổng lượng phát thải
CO2 là 111.340.000 tấn CO2 và số tiền DVMTR
thu được năm 2025 là: 445,36 tỷ đồng/năm.
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- Cả nước có 82 nhà máy xi măng, sản lượng:
87697500 tấn Clinker/năm, tổng lượng phát
thải 74.542 875 tấn C02/năm (hệ số phát thải:
0,85tấn C02/tấn Clinker); mức chi trả 2100đ/tấn
Clinker; tổng số tiền phải chi trả: 184 tỷ đồng/
năm.
b) Nguồn thu từ chuyển quyền giảm phát thải
thông qua Thỏa thuận chi trả giảm phát thải
vùng Bắc Trung Bộ giữa Bộ NN&PTNT và Ngân
hàng thế giới giai đoạn 2018-2024
- Địa điểm thực hiện: 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện: từ 01/02/2018 (thời điểm
Chương trình giảm phát thải được Quỹ Các-bon
thông qua) đến 31/12/2024.
- Cơ quan thực hiện Thỏa thuận: Bộ NN&PTNT.
- Cơ quan đối tác: Ngân hàng Thế giới.
- Lượng giảm phát thải chuyển giao: Việt Nam
sẽ chuyển nhượng tổng lượng giảm phát thải
cho WB theo thỏa thuận (lượng phát thải ký
kết): 10.300.000 tấn CO2e.
- Đơn giá tín chỉ giảm phát thải: đơn giá tín chỉ
giảm phát thải được hai bên thống nhất: 5 đô la
Mỹ/tấn CO2e.
- Thời điểm tính kết quả lượng giảm phát thải
và các kỳ báo cáo: thời điểm tính kết quả từ
01/02/2018 đến 31/12/2024; được chia thành
3 kỳ báo cáo với thời gian và lượng giảm phát
thải tối thiểu như sau:
l Kỳ Báo cáo 1: 01/02/2018 - 31/12/2019;
lượng giảm phát thải tối thiểu: 3 triệu tín chỉ
giảm phát thải.
l Kỳ Báo cáo 2: 01/01/2020 - 31/12/2022;
lượng giảm phát thải tối thiểu: 4 triệu tín chỉ
giảm phát thải

l Kỳ Báo cáo 3: 01/01/2023 - 31/12/2024;
lượng giảm phát thải tối thiểu: 3,3 triệu tín chỉ
giảm phát thải.
- WB thực hiện thẩm định/xác minh kết quả và
chi trả kết quả giảm phát thải như sau:

l Xác minh và chi trả lần 1 vào năm 2020: 15
triệu đô la Mỹ, tương ứng với 3 triệu tấn CO2e.

l Xác minh và chi trả lần 2 vào năm 2023: 20
triệu đô la Mỹ, tương ứng với 4 triệu tấn CO2e.
l

Xác minh và chi trả lần 3 vào năm 2025:

số kinh phí còn lại (16,5 triệu USD), tương ứng
với 3,3 triệu tấn CO2.
Như vậy năm 2025 nguồn thu dự kiến: 16,5 triệu
USD = 382,8 tỷ đồng (kỳ thanh toán thứ 3)
3.4.1.5. Nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
DVMTR thông qua hoạt động du lịch sinh thái
là rất nhỏ so với tiềm năng của đất nước. Đặc
biệt, chưa có những quy định cụ thể về việc tổ
chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái ngoài
phạm vi khu rừng nhưng có sử dụng dịch vụ
do rừng tạo ra phải chi trả tiền DVMTR. Đây là
nguồn thu lớn và tiềm năng có thể nghiên cứu
để khai thác.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 57 của Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân
kinh doanh du lịch sinh thái thực hiện chi trả
trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường
rừng. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay việc đàm
phán giữa bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ
theo nguyên tắc tự nguyện còn gặp nhiều khó
khăn, dẫn tới nguồn thu từ du lịch sinh thái giảm
xuống còn gần 10 tỷ đồng. Do đó, nếu đến năm
2025, những tồn tại nêu trên được khắc phục thì
nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh
dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đạt
khoảng 65 tỷ đồng/năm.
3.4.1.6. Nguồn thu từ dịch vụ cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước
từ rừng và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái
rừng để nuôi trồng thủy sản
Đây là nguồn thu tiềm năng, như: nuôi cá nước
lạnh, nuôi cá lồng trên sông, hồ, nuôi tôm sinh
thái trong vùng rừng ngập mặn. Một số tỉnh có
tiềm năng nguồn thu này, như: Hòa Bình, Sơn
La, Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh,
Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum; các tỉnh có rừng
ngập mặn. Dự kiến đến năm 2025, nguồn thu
này đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm.
Như vậy, dự kiến đến năm 2025, nguồn thu từ
DVMTR trong toàn quốc: 3.732,16 tỷ đồng. Tuy
nhiên, để đạt nguồn thu trên, ngoài quy định của
pháp luật hiện hành, cần bổ sung quy định thí
điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon,
thu tiền DVMTR đối vói tổ chức, cá nhân kinh
doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ngoài
phạm vi khu rừng nhưng có sử dụng dịch vụ do

rừng tạo ra và cảnh quan rừng; mở rộng hình thức
chi trả đối với dịch vụ kinh doanh du lịch sinh thái,
nuôi trồng thủy sản (hình thức chi trả trực tiếp
hoặc ủy thác qua Quỹ BV&PTR cấp tỉnh).
3.4.2. Dự kiến nguồn thu DVMTR vào năm 2030
3.4.2.1. Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện:
Theo thông tin từ Bộ Công thương7, Hiện nay,
hầu hết các dòng sông, suối đã được nghiên
cứu quy hoạch với 824 dự án thủy điện có tổng
công suất 24.778 MW. Trong số đó, đã vận hành
khai thác 17.987 MW; đang thi công xây dựng
165 dự án có tổng công suất 3.348 MW; đã
cho phép nghiên cứu đầu tư 260 dự án có tổng
công suất 3.050 MW; còn lại 56 dự án (chủ yếu
quy mô nhỏ) chưa phê duyệt chủ trương đầu tư,
tổng công suất 393,5 MW. Như vậy, đến năm
2030, khả năng bổ sung sản lượng điện phải chi
trả tiền DVMTR của 165 dự án đang thi công với
tổng công suất: 3.348MW. Hiện nay sản lượng
điện phải chi trả tiền DVMTR là 70,8 tỷ kwh/năm
tương ứng với tổng công suất của các nhà mày
thủy điện: 17.987 MW; tức đến năm 2030, tổng
sản lượng điện có khả năng thu tiền DVMTR là:
70,8 tỷ kwh + (3348 x 70,8) / 17987) = 70,8 tỷ
kwh + 13,1 tỷ kwh = 83,9 tỷ kwh/năm
Giai đoạn 2021-2030 giá điện điều chỉnh 1 lần,
ít nhất tăng 20%, thì đơn giá điện vào năm 2030
cần phải điều chỉnh khoảng: 43,2 đ/kwh điện
thương phẩm (36 đồng/KWh x 1,2 = 43,2 đ/kwh).
Dự kiến nguồn thu từ thủy điện vào năm 2030:
83,9 tỷ kwh x 43,2 đ/kwh= 3.624,48 tỷ đồng/năm
3.4.1.2. Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất và cung
ứng nước sạch
Sản lượng nước thương phẩm trung bình giai
đoạn 2011-2020 đạt khoảng 1,1 tỷ m3/năm. Đến
năm 2030, sản lượng nước thương phẩm có khả
năng tăng hơn, do mở mang các đô thị, thành
phố, khu kinh tế, đặc biệt là mở rộng hệ thống
nước sạch nông thôn; ước tính đến năm 2030,
sản lượng nước thương phẩm phục vụ cho sinh
hoạt sẽ tăng ít nhất gấp 1,5 so với hiên nay8.
Giả thiết đơn giá nước vào năm 2030 cần phải
điều chỉnh là: 83,2đ/m3 nước thương phẩm (52
đồng/m3 x1,2= 62,4 đ/kwh).
Dự kiến nguồn thu từ cơ sở sản xuất và cung cấp
nước sạch vào năm 2030: 1,1 tỷ m3 x 1,5 x 62,4

7 Trang Web- Bộ Công thương ngày 13/10/2020 https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/-quy-hoach-thuy-%C4%91ien-

vua-va-nho-phat-trien-nang-luong
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đ/kwh= 103,0 tỷ đồng/năm
3.4.1.3. Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng
Ước tính đến năm 2030, khối lượng nước sử
dụng tăng khoảng 20% so với năm 2020 tức
khoảng 0,6 tỷ m3/năm. Giả thiết đơn giá nước
vào năm 2030 ít nhất 60 đ/kwh điện thương
phẩm (50 đồng/Kwh x1,2= 60 đ/kwh).
Dự kiến nguồn thu vào năm 2030: 0,6 tỷ m3 x
60 đ/m3 = 36 tỷ đồng/năm.
3.4.2.4. Nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ
các-bon
Đây là nguồn thu tiềm năng nếu việc tiến hành
thí điểm trong giai đoạn 2021-2025 thành công.
Nguồn thu tiềm năng của dịch vụ này có từ 2
nguồn: (i) Nguồn thu từ chi trả dịch vụ hấp thụ
và lưu giữ các-bon của các tổ chức có hoạt động
sản xuất kinh doanh gây phát thải khí nhà kính
lớn; (ii) Nguồn thu từ thí điểm bán tỉn chỉ các
-bon ra thị trường ngoài nước. Cụ thể:
a) Nguồn thu từ tổ chức có hoạt động sản xuất
kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn
- Các cơ sở sản xuất nhiệt điện than: sản lượng
điện: 111.340.000MWh; phát thải 111.340.000
tấn CO2 (bằng với mức năm 2025); mức chi trả
4đ/kwh.
Số tiền DVMTR thu được năm 2030 là: 445,36 tỷ
đồng/năm (4 đ/kwh x 111,340 tỷ kwh = 445,36
tỷ đồng/năm)
- Các cơ sở sản xuất xi măng: sản lượng:
87.697.500 tấn Clinker/năm, tổng lượng phát
thải 74.542 875 tấn C02/năm (bằng với mức
năm 2025); mức chi trả 2100đ/tấn Clinker.
Số tiền DVMTR thu được vào năm 2030 là: 239,4
tỷ đồng/năm (87697500 tấn clinker x2100 đ/tấn
clinker= 184 tỷ đồng)
- Cơ sở sản xuất thép: Đây là một trong những
cơ sở sản xuất công nghiệp phát thải nhiều khí
CO2 nhất trong quá trình sản xuất. Theo thống

kê của Viện Năng lượng, Việt Nam hiện có
khoảng 65 dự án sản xuất gang thép có công
suất 100.000 tấn/năm trở lên. Như vậy, các nhà
máy sản xuất thép đều là cơ sở sản xuất kinh
doanh gây phát thải khí nhà kính lớn theo quy
định tại Nghị định 40, nên thuộc đối tượng phải
chi trả tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon
của rừng (theo Luật Lâm nghiệp). Theo nghiên
cứu của một số nhà khoa học, hệ số phát thải
C02 vào khoảng 0,71 tấn C02/1 tấn thép thành
phẩm9. Năm 2017, sản lượng thép ở Việt Nam
đạt 22 triệu tấn/năm; phát thải khoảng 15,62
triệu tấn C0210.Dự báo đến năm 2030, nhu cầu
về thép khoảng 46 triệu tấn11, trong đó nhập
khẩu khoảng 20 triệu tấn thép/năm; như vậy
lượng thép được sản xuất trong nước khoảng:
31 triệu tấn; khoảng 70% sản lượng thép sản
xuát ra do các nhà máy thép có sản lượng hàng
năm trên 200.000 tấn/năm (thuộc đối tượng
phát thải lớn). Lượng khí thải C02 ước tính năm
2030: khoảng 15,07 triệu tấn CO2 (31 triệu tấn x
0,7 x 0,71=15,07 triệu tấn CO2).
Nếu thu tiền dịch vụ cho 1 tấn C02 như ngành
nhiệt điện than thì tiền DVMTR thu của ngành
thép vào năm 2030: 15,07 triệu tấn CO2 x
2USDx23250 đ= 71,64 tỷ đồng.
Ngoải ra, các cơ sở sản xuất công nghiệp khác
(sản xuất gạch, ngói, lọc hóa dầu, sản xuất
thủy tinh...) chủ yếu phát thải khí CH4, S02, CO,
lượng phát thải khí C02 chiếm tỷ lệ rất thấp nên
không thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ
hấp thụ các-bon;
Ngành dệt tổng lượng phát thải tương đối lớn
(khoảng 5 triệu CO2/năm)12, tuy nhiên, mức phát
thải của từng nhà máy dệt chưa phải là cơ sở sản
xuất, kinh doanh gây phát thải nhà kính lớn;
Các phương tiện vận chuyển cũng gây lượng
phát thải lớn, Theo Vụ Môi trường, Bộ Giao
thông vận tải,13 năm 2020, dự báo lượng khí
CO2 phát thải trong ngành là 47, 68 triệu tấn.
Đến năm 2025, con số này tăng lên hơn 65 triệu
tấn và năm 2030 là hơn 89 triệu tấn. Trong đó,
tiểu lĩnh vực vận tải đường bộ chiếm 85% tổng
lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường; theo
sau là vận tải đường thủy nội địa chiếm 8% và

8 Báo cáo tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước- Lê Quốc Tuấn và các cộng sự- Trường Đại học nông lâm TP Hồ Chí Minh-2013
9 Hiếu Thượng- Saigon online- Giảm phát thải CO trong các ngành công nghiệp nặng ngày 2/1/2012
2
10 Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 14/4/2015
11 Xu hướng phát triển ngành thép Việt Nam- VNsteel- Tổng Công ty thép Việt Nam- 22/6/2017
12 Xanh hóa ngành dệt may: Cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập quốc tế- 21/10/2020 Web: https://moit.gov.vn/tin-chi-

tiet/-/chi-tiet/xanh-hoa-nganh-det-may

13 Hiếu Thượng- Saigon online- Giảm phát thải CO trong các ngành công nghiệp nặng ngày 2/1/2012
2
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không thay đổi trong khoảng thời gian từ 2020
- 2030; đường hàng không chiếm 5%, đường
biển chiếm 2% và phát thải ít nhất là vận tải
đường sắt. Các chuyên gia WB khuyến nghị, giải
pháp giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả nhất
đến năm 2030 là việc thực hiện các tiêu chuẩn
hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho ô tô và xe máy
mới. Hoạt động này sẽ góp phần giảm 15,8
triệu tấn phát thải CO2 so với kịch bản thông
thường trong giai đoạn 2014 - 2030. Tuy nhiên
từng phương tiện vận chuyển không phải là cơ
sở sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà
kính lớn (không thuộc phạm vi điều chỉnh của
Nghị định 40), hơn nữa đây là nguồn phát thải
lưu động rất khó xác định bên được hưởng lợi
nên đây là nguồn DVMTR tiềm năng.

doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

b) Nguồn thu từ chuyển quyền giảm phát thải
cho Ngân hàng thế giới sau năm 2025

Tới năm 2030, nguồn thu này vẫn tập trung
vào nuôi cá nước lạnh, nuôi cá lồng trên sông,
hồ, nuôi tôm sinh thái trong vùng rừng ngập
mặn. Một số tỉnh có tiềm năng nguồn thu này,
như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thái
Nguyên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum;
các tỉnh có rừng ngập mặn. Tuy nhiên, khả
năng mở rộng ra các tỉnh khác là rất hạn chế
vì phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, sinh thái.
Dự kiến đến năm 2030, có thể hình thành thêm
các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản (chuyển
từ hộ kinh doanh); tăng cường các mối liên kết
kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến thủy sản
với hộ nuôi tôm sinh thái; các tỉnh có rừng ngập
mặn quan tâm nhiều hơn đến phát triển bền
vững vùng rừng ngập mặn, trong đó có phát
triển kinh tế lâm, ngư nghiệp

Theo dự thảo Thỏa thuận chi trả giảm phát thải
vùng Bắc Trung bộ giữa Bộ NN&PTNT và Ngân
hàng thế giới, nếu thực hiện tốt Thỏa thuận chi
trả giảm phát thải giai đoạn 2018-2025 (chuyển
giao đủ 10.300.000 tấn CO2 cho Ngân hàng
thế giới); Việt Nam có thể chuyển nhượng tiếp
cho Ngân hàng thế giới tối đa 5 triệu tấn C02;
nếu giá 5 USD/1tấn C02 thì số tiền có thể nhận
được: 5 triệu tấn C02 x 5 USD x 23250đ=558
tỷ đồng; có thể chia thành 2 đợt: năm 2017 và
2030: mỗi năm 279 tỷ đồng.
c) Thu tiền từ bán tín chỉ các-bon ra thị trường
thế giới tự nguyện thông qua các dự án
Giả thiết lượng phát thải/hấp thụ ròng năm
2030 bằng với lượng phát thải/hấp thụ ròng
bình quân hàng năm trong giai đoạn 20102018: lượng giảm phát thải: 21,66 triệu tấn
CO2/năm14; lượng tăng hấp thụ: 26,307 triệu
tấn CO2. Lượng phát thải/hấp thụ ròng: 47,967
triệu tấn C02/năm. Sau khi trừ lượng giảm phát
thải đã chuyển nhượng cho ngân hàng thế giới
(10,3 triệu tấn + 5 triệu tấn), còn khoảng 32,667
triệu tấn CO2 có khả năng tham gia vào thị
trường quốc tế thông qua bán tín chỉ các-bon.
Tuy nhiên, việc bán tín chỉ các-bon ra thị trường
quốc tế theo các dự án phụ thuộc vào thị trường
các- bon quốc tế (nhu cầu của các nhà đầu tư
nước ngoài), định chế pháp lý quốc tế, mặc dù
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu khuyến
khích các quốc gia buôn bán tín chỉ các-bon.
Nên đây chỉ là nguồn thu tiềm năng.
3.4.1.5. Nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh

Căn cứ vào Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 dự kiến
mức thu từ du lịch sẽ tăng 11-12%/năm giai
đoạn 2025-2030, do vậy nguồn thu từ các tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, giải trí có sử dụng dịch vụ môi
trường rừng có khả năng đạt 114 tỷ đồng vào
năm 2030.
3.4.1.6. Nguồn thu từ dịch vụ cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước
từ rừng và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái
rừng để nuôi trồng thủy sản

Dự kiến nguồn thu này đạt khoảng 10 tỷ đồng/năm.
Như vậy, dự kiến đến năm 2030, nguồn thu từ
DVMTR trong toàn quốc: 4.867,48 tỷ đồng. Tuy
nhiên, để đạt nguồn thu trên, ngoài quy định
của pháp luật hiện hành, cần bổ sung quy định
về chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon,
thu tiền DVMTR đối vói tổ chức, cá nhân kinh
doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
ngoài phạm vi khu rừng nhưng có sử dụng dịch
vụ do rừng tạo ra và cảnh quan rừng; mở rộng
hình thức chi trả đối với dịch vụ kinh doanh du
lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản (hình thức chi
trả trực tiếp và ủy thác qua Quỹ BV&PTR cấp
tỉnh). Mức chi trả tiền DVMTR cần được điều
chỉnh theo chỉ số CPI dự kiến đến năm 2030.

14 Tài liệu Hội thảo tham vấn báo cáo kết quả thực hiện giảm phát thải và tăng hấp thụ khí nhà kính từ các hoạt động REDD+ tại

Việt Nam giai đoạn 2014-2018- Viện Điều tra quy hoạch rừng-2020
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3.5. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý về bổ sung, chỉnh sửa Nghị định 156/2018/NĐ-CP
Dưới đây là bảng tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các tỉnh bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Nghị
định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; kết quả khảo sát, tham vấn tại 8 tỉnh; ý kiến của các nhà nghiên
cứu, quản lý, tổ chức phi chính phủ; người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
Chương V DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH
THỨC, MỨC CHI TRẢ DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG
Điều 57. Đối tượng phải trả tiền - Cần có cơ chế lợi ích gắn trách nhiệm của bên sử dụng trực tiếp
dịch vụ môi trường rừng
DVMTR với trách nhiệm, nghĩa vụ BV&PTR, Lý do: các bên sử dụng trực
tiếp DVMTR như các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch, các tổ chức
cá nhân kinh doanh DVDL không thật sự quan tâm, không thể hiện đầy
đủ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách. Trong nội dung
thiết kế chính sách, mức chi trả DVMTR như một khoản gián thu, được
cơ cấu trong giá thành sản phẩm, dẫn tới các cơ sở sản xuất trở thành
những nhân tố đứng ngoài cuộc, không có sự gắn kết lợi ích kinh tế
khi đang trực tiếp sử dụng DVMTR, không bị ràng buộc trách nhiệm,
nghĩa vụ với sự còn, mất của rừng.
1. Cơ sở sản xuất thủy điện
2. Cơ sở sản xuất và cung ứng
nước sạch
3. Cơ sở sản xuất công nghiệp

-Rà soát và quy định cụ thể Danh mục ngành nghề công nghiệp phải
chi trả tiền DVMTR (Bảng danh mục theo Quyết định số 486/TCTK/CN
ngày 02/6/1966 của Tổng cục Thống kê này được xây dựng đã lâu và
có thể đã phát sinh ngành nghề mới)
- Kiến nghị không bắt buộc áp dụng chính sách chi trả DVMTR đối với
các cơ sở SXCN nhỏ sử dụng dưới 100m3/ngày, vì nguồn thu từ loại
DVMTR này rất nhỏ và gây khó khăn cho các đơn vị trong việc kê khai
và nộp tiền theo từng quý.
- Cần có quy định cụ thể về quy mô, tiêu chí xác định, đối tượng để xác
định nước có nguồn gốc từ rừng, vì các cơ sở sản xuất công nghiệp
sử dụng nhiều nguồn nước khác nhau do nhiều cơ quan đơn vị quản
lý (mua nước từ các cơ sở nước sạch, mua nước từ các hồ đập thủy lợi,
khai thác trực tiếp từ nguồn nước biển, khoan nước ngầm).

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh - Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phạm vi ảnh hưởng để
dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ xác định các khu rừng mà các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải trả
dưỡng, giải trí
tiền DVMTR. Lý do: trên địa bàn nhiều tỉnh, đa số các cơ sở du lịch kinh
doanh du lịch lữ hành theo các tuyến (khu bãi cát, hang động, vũng,
vịnh núi đá và các điểm di tích văn hóa,…) không có hoạt động du lịch
sinh thái vào trong các khu rừng mà ở địa điểm liền kề với khu rừng.
- Cần có nghiên cứu khoa học sâu hơn làm cơ sở đề xuất thu tiền kinh
doanh du lịch sinh thái đối với Khu du lịch nằm ngoài khu vực rừng
nhưng sử dụng cảnh quan thiên nhiên, trong đó có rừng để tổ chức
các tour du lịch sinh thái.
- Cần xây dựng bản đồ quy hoạch du lịch sinh thái để làm cơ sở xác
định đối tượng phải chi trả và đối tượng được chi trả tiền DVMTR.
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Chương V DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

5. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt - Đề nghị TW sớm triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon rừng.
động sản xuất, kinh doanh gây Đối với loại dịch vụ này đề nghị giao Quỹ TW trực tiếp ký kết hợp
phát thải khí nhà kính lớn
đồng, đôn đốc thu và xác định tỷ lệ % điều phối cho các tỉnh một
cách hợp lý. Lý do: đây là xu thế và định hướng giá trị tăng thêm của
ngành lâm nghiệp trong thời gian tới; hiện nay nhiều tỉnh có cơ sở
sản xuất công nghiệp có phát thải khí CO2 lớn nhưng diện tích rừng
ở tỉnh đó lại ít, không đủ khả năng hấp thụ toàn bộ khí thải ra và
ngược lại nên cần tạo sự công bằng trong chi trả; thực hiện dịch vụ
này sẽ góp phần làm giảm chênh lệch mức chi trả tiền DVMTR giữa
các khu vực.
6. Cơ sở nuôi trồng thủy sản

Để nghị có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, quy mô, đối tượng rừng để
xác định nguồn gốc nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt
đối với vùng ven biển
- Mở rộng thu tiền dịch vụ nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện:
cần linh hoạt trong hình thức chi trả, không nhất thiết chỉ áp dụng
hình thức chi trả trực tiếp như quy định của pháp luật hiện hành. Quy
định rõ thu tiền của ai và chi trả cho ai?

Điều 58. Hình thức chi trả tiền - Nên điều chỉnh hình thức thu tiền DVMTR đối với cơ sở nuôi cá
dịch vụ môi trường rừng
nước lạnh sang hình thức ủy thác thì hợp lý hơn, vì trên thực tế rất khó
xác định chính xác chủ rừng cung cấp nước cho nuôi cá nước lạnh
(không có lưu vực nào chỉ có 1 chủ rừng); hơn nữa nếu thu trực tiếp,
nhiều chủ rừng nguồn thu quá nhỏ không bù đắp chi phí nên không
thu; việc chuyển sang hình thức ủy thác sẽ khai thác được nguồn thu
này và đảm bảo tính công bằng hơn.
- Nên điều chỉnh hình thức thu tiền DVMTR đối với kinh doanh du lịch
sinh thái có thể theo hình thức ủy thác hoặc theo hình thức trực tiếp,
tùy các địa phương quyết định.
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Chương V DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

1. Bên sử dụng dịch vụ môi
trường rừng trả tiền trực tiếp cho
bên cung ứng dịch vụ môi trường
rừng

- Quy định rõ trường hợp bên sử dụng DVMTR có khả năng và điều
kiện thực hiện việc trả tiền thẳng cho bên cung ứng DVMTR không
cần thông qua tổ chức trung gian là những trường hợp nào, bên sử
dụng DVMTR gồm những đối tượng nào.
- Trường hợp nhà máy thủy điện công suất nhỏ (dưới 30MW) có hồ
chứa dung tích nhỏ (dưới 1 triệu m3 nước và có diện tích rừng đầu
nguồn trong lưu vực nhỏ (khoảng 10.000ha): Chủ rừng và nhà máy
thủy điện có thể thực hiện chi trả trực tiếp, vì số hộ dân không lớn,
nhà máy thủy điện có thể ký trực tiếp hợp đồng với từng chủ rừng.
- Đề nghị có hướng dẫn bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng xây
dựng phương án chi trả trực tiếp tiền dịch vụ môi trường rừng, xác
định diện tích cung ứng DVMTR đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh
dịch vụ du lịch sinh thái; xác định đối tượng chi trả.
- Bổ sung hướng dẫn cơ chế quản lý, xác định rõ trách nhiệm quản
lý nhà nước đối với các loại DVMTR theo hình thức chi trả trực tiếp.

2. Bên sử dụng dịch vụ môi trường
rừng trả tiền cho bên cung ứng
dịch vụ môi trường rừng ủy thác
qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
Điều 59. Mức chi trả và xác định Nâng mức tiền chi trả DVMTR là cần thiết, tuy nhiên cần có lộ trình;
số tiền chi trả dịch vụ môi trường thời điểm hiện nay chưa nên đưa ra, hướng chung là mức chi trả tiền
rừng
DVMTR tiếp cận gần với giá trị dịch vụ mà rừng đem lại. Đối với thủy
điện là 2 loại dịch vụ: (i) Dịch vụ bảo vệ đất, chống xói mòn và bồi
lắng lòng hồ; (ii) Dịch vụ điều tiết, duy trì nguồn nước. Tuy nhiên cần
tiếp tục nghiên cứu lượng giá các dịch vụ này gắn với công trình thủy
điện, cơ sở sản xuất nước sạch, cơ sở sản xuất công nghiệp.
1. Mức chi trả tiền dịch vụ môi Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức thu theo công suất của nhà máy
trường rừng áp dụng đối với cơ thủy điện. Ví dụ: công xuất dưới 30 MWh một mức thu; trên 30MWh
sở sản xuất thủy điện
một mức thu thì hợp lý hơn. Vì nhà máy thủy điện công xuất khác
nhau nhưng lực lượng lao động kỹ thuật không chênh lệch nhiều,
nếu nhà máy công xuất nhỏ thu cùng một mức chi trả tiền DVMTR
như hiện nay thì chi phí nhân công sẽ chiếm cao hơn trong giá thành
điện so với nhà máy có công xuất cao hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận
của công ty.
2. Mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng áp dụng đối với cơ sở
sản xuất và cung ứng nước sạch
3. Mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng đối với cơ sở sản xuất
công nghiệp có sử dụng nước từ
nguồn nước
4. Mức chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng của các tổ chức, cá
nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

Đánh giá lại cơ sở xác định mức chi trả mà người sử dụng dịch vụ
phải trả bao gồm mức chi trả cố định hiện tại với một mức chi trả có
thể điều chỉnh được dựa trên tỉ lệ doanh thu có được từ dịch vụ kinh
doanh du lịch sinh thái
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Chương V DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

5. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
của doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc
doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá
nhân nuôi trồng thủy sản
6. Khi giá bán lẻ điện, nước bình quân chung
quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3
Điều này biến động tăng hoặc giảm 20%, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình
Chính phủ quyết định điều chỉnh mức chi trả
dịch vụ môi trường rừng tương ứng.
Mục 2. XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG CUNG
ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ỦY
THÁC QUA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN
RỪNG

- Quy định cụ thể, chi tiết về xác định diện tích được chi trả
dịch vụ môi trường rừng.
- Bổ sung các mẫu biểu, biên bản xác định; kiểm tra, xác
minh diện tích rừng trên thực địa vào phụ lục kèm theo
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, và có phải in bản đồ chi
trả DVMTR hàng năm hay không? Hay chỉ in vùng có biến
động tăng, giảm.
- Điều chỉnh thời gian nghiệm thu và quy định rõ hơn về
căn cứ phúc tra nghiệm thu rừng phục vụ chi trả DVMTR.
- Sử dụng ảnh viễn thám và ảnh vệ tinh từ Google Earth
hoặc các công nghệ khác có thể hỗ trợ cho việc thiết lập
các thông tin và dữ liệu cơ sở, xác định diện tích rừng được
chi trả, vì hiện đang thiếu sự rõ ràng về ranh giới diện tích
rừng của các chủ rừng giữa bản đồ và ở thực địa.

Điều 60. Căn cứ xác định diện tích rừng

- Đề nghị điều chỉnh phương pháp xác định diện tích rừng
trong lưu vực được chi trả DVMTR của mỗi nhà máy thủy
điện bậc thang liên tỉnh theo hướng: Diện tích rừng trong
lưu vực được chi trả DVMTR của mỗi thủy điện bậc thang
liên tỉnh được giới hạn bởi điểm đầu ra của lưu vực thủy
điện phía dưới đến điểm đầu ra của lưu vực thủy điện phía
trên liền kề bằng cách lấy diện tích rừng trong lưu vực của
nhà máy thủy điện bậc thang liên tỉnh ở phía dưới trừ đi
phần diện tích rừng trong lưu vực của nhà máy thủy điện
bậc thang liên tỉnh ở phía trên liền kề.

Chương V DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

1. Kết quả điều tra, kiểm kê rừng theo chu kỳ.
2. Kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng
năm.
3. Bản đồ lưu vực nơi cung ứng dịch vụ
môi trường rừng.
4. Kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng
của năm trước liền kề.
Điều 61. Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ Quy định cụ thể hơn sự phối hợp giữa kiểm lâm và Quỹ
môi trường rừng
BV&PTR, bàn giao dữ liệu trên ứng dụng nào? cần có chương
trình, dự án nhằm đồng bộ hóa giữa bản đồ theo diễn biến
rừng và bản đồ chi trả DVMTR.
1. Hằng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Hạt
Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây
dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường
rừng cấp xã cho chủ rừng là hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân
dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà
nước giao trách nhiệm quản lý rừng
2. Hằng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi
cục Kiểm lâm, chủ rừng là tổ chức xây
dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường
rừng
3. Chi phí xây dựng bản đồ chi trả dịch
vụ môi trường rừng và chi phí xây dựng
bản đô lưu vực nơi cung ứng dịch vụ môi
trường rừng
Điều 62. Xác định diện tích rừng được chi
trả dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng
là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư; Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức
khác được Nhà nước giao trách nhiệm
quản lý rừng
Điều 63. Xác định diện tích rừng được chi
trả dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng
là tổ chức
Mục 3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIÊN DỊCH
VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO HÌNH
THỨC TRỰC TIẾP
Điều 64. Ký và thực hiện hợp đồng chi trả
dịch vụ môi trường rừng
Điều 65. Sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng
Mục 4. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH
VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ỦY THÁC QUA
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
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Chương V DVMTR, QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

Điều 66. Ký hợp đồng chi trả dịch vụ
môi trường rừng
Điều 67. Thực hiện hợp đồng chi trả
dịch vụ môi trường rừng
Điều 68. Lập kế hoạch thu, chi và dự
toán chi quản lý
1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt
Nam
2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp
tỉnh
Điều 69. Xác định tiền chi trả dịch vụ
môi trường rừng
1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt
Nam
2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp
tỉnh
3. Chủ rừng là tổ chức có khoán bảo
vệ rừng
4. Nội dung xác định tiền chi trả 1. Xác định tiền chi trả DVMTR trong nội tỉnh:
DVMTR theo quy định tại Phụ lục VII - Bổ sung hướng dẫn việc xác định mức tiền chi trả DVMTR đối với
kèm theo Nghị định này
trường hợp có nhiều nhà máy thủy điện với nhiều sản lượng khác
nhau trên cùng một dòng sông chính hay cùng một lưu vực sông
trong nội tỉnh, như: Số tiền chi trả bình quân cho 01 ha rừng theo
nguyên tắc số tiền chi trả của các nhà máy thủy điện nằm trong
lưu vực sông chính sau khi trừ chi phí quản lý của Quỹ BV&PTR và
quỹ dự phòng được chi trả cho toàn bộ diện tích rừng thực của
các chủ rừng
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Chương V DVMTR,
QUỸ BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNG

Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
cung ứng dịch vụ trong lưu vực sông chính. Lý do: theo quy định tại Nghị định
156, có tỉnh có rất nhiều mức chi trả khác nhau, thậm chí trong một xã có thể có
mức chi trả bình quân cho 01 ha khác nhau.
- UBND tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương quyết định chi trả tiền
DVMTR theo từng lưu vực hay theo hệ thống các lưu vực nhằm giảm bớt chênh
lệch đơn gía chi trả DVMTR bình quân trên 01 ha rừng cho các chủ rừng, thay vì
chi trả DVMTR theo từng lưu vực của mỗi nhà máy thủy điện.
- Cho phép các tỉnh linh hoạt gộp chung tiền chi trả DVMTR giữa các lưu vực
trong cùng một tỉnh để cân đối điều hòa mức chi trả trong cùng địa bàn tỉnh
tránh mức chi trả tiền DVMTR cho 01 ha rừng chênh lệch nhau quá lớn hoặc có
chủ rừng được chi trả, còn một số thì không được chi trả mà được ngân sách hỗ
trợ.
2. Xác định tiền chi trả DVMTR trong lưu vực liên tỉnh (có hệ thống thủy điện bậc
thang)
- Nghiên cứu phân chia tiền DVMTR của các nhà máy thủy điện bậc thang trên
sông theo phương thức phân chia: thủy điện đầu tiên tiếp giáp 2 tỉnh chia theo
tỷ lệ lưu vực do Bộ công bố; các thủy điện bậc thang hạ lưu thực hiện phân chia
theo lưu vực của từng nhà máy và diện tích lưu vực được xác định từ thân đập
nhà máy vận hành đến thân đập phía trên liền kề.
- Có thể trích một tỷ lệ % nguồn thu từ nhà máy thủy điện ở thượng nguồn cho
các chủ rừng trong lưu vực của nhà máy ở vùng hạ nguồn, vì vùng hạ nguồn nhà
máy thủy diện công suất thấp hơn, nhưng diện tích lưu vực nhiều hơn nhà máy
ở vùng thượng nguồn.
- Cần tính đơn giá bình quân bằng cách lấy tổng số tiền chi trả DVMTR của các
bên sử dụng chia tổng diện tích các lưu vực cung ứng DVMTR. Sau đó Quỹ TW
điều phối cho quỹ tỉnh bằng cách lấy đơn giá bình quân nhân với diện tích cung
ứng của từng tỉnh.
- Đề xuất cụ thể phân bổ tiền chi trả DVMTR theo bậc thang đối với vùng Tây Bắc.
Cụ thể như:
l Lưu vực đập nhà máy Thủy điện 1: Hưởng 50% tổng số tiền thu trên lưu
vực của nhà máy.
l Lưu vực đập nhà máy Thủy điện 2: Hưởng 35 % tổng sô tiền thu của nhà
máy Thủy điện 1.
l Lưu vực đập nhà máy Thủy điện 3: Hưởng 15 % tổng số tiền thu của nhà
máy Thủy điện 1.

l Lưu vực đập nhà máy Thủy điện thứ 4 trở lên không được nhận tiền thu
từ nhà máy Thủy điện 1 (Chủ rừng chỉ được hưởng tối đa 03 nhà máy Thủy
điện).

Lý do: toàn bộ diện tích mặt hồ tích nước và đập Thuỷ điện Hoà Bình nằm trên
địa bàn tỉnh Hoà Bình, nhưng chỉ nhận được 5,68% tổng số tiền DVMTR hàng
năm, khi đó các tỉnh phía trên của lưu vực đã được hưởng tiền DVMTR của các
nhà máy thuỷ điện Sơn La và Lai Châu, do cách xác định tiền chi trả DVMTR hiện
nay được tính đều theo diện tích lưu vực. Vì vậy, đối với trường hợp nhiều thủy
điện trên cùng một lưu vực, chưa xem xét các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp từ khu
rừng đến nguồn nước cung cấp từng nhà máy thủy điện phía trên, phía dưới
(thuỷ điện phía dưới sử dụng nguồn nước đã qua sử dụng của thuỷ điện phía
trên; vùng hồ chứa nước hoặc vùng giáp phía dưới đập thủy điện); các yếu tố
xã hội (người dân phía trên được hưởng nhiều tiền DVMTR hơn, gây mất công
bằng trong hưởng lợi từ bảo vệ rừng).
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3. Đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân nằm trong những lưu vực
có mức chi trả thấp dưới 50.000 đồng/ha/năm, đề xuất cho phép gộp
thành chủ rừng chung cộng đồng thôn/xóm (trong lập bản đồ, cập nhật
diễn biến rừng vào bản đồ chi trả DVMTR) và mở tài khoản thanh toán
chung, số tiền được hưởng sẽ sử dụng chung cho công tác quản lý, bảo
vệ rừng của cộng đồng.
4. Hệ số K
- Hướng dẫn áp dụng Hệ số K1 đối với diện tích rừng trồng, diện tích
rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng tự nhiên chưa có trữ lượng.
- Chỉ nên dùng 1 hệ số K tổng hợp vì rất khó xác định riêng biệt từng Hệ
số K thành phần trên thực địa.
- Diện tích rừng bên cạnh các sông suối nhận được mức chi trả cao hơn
so với diện tích rừng xa sông suối hơn hoặc diện tích rừng với tiềm năng
đa dạng sinh học cao nhận được mức chi trả cao hơn về vẻ đẹp cảnh
quan và dịch vụ bảo tồn đa dạng sinh học hơn những diện tích rừng
không cung cấp những dịch vụ này.
- Đề nghị điều chỉnh áp dụng Hệ số K theo hướng chỉ áp dụng Hệ số K
theo nguồn gốc hình thành rừng (rừng trồng, rừng tự nhiên).

Điều 70. Sử dụng tiền dịch vụ
môi trường rừng
1. Quỹ Bảo vệ và phát triển
rừng Việt Nam
2. Quỹ Bảo vệ và phát triển - Quy định, hướng dẫn tiêu chí, thành lập, mô hình tổ chức và phân cấp
rừng cấp tỉnh
quản lý các Quỹ BV&PTR cấp tỉnh.
a) Kinh phí quản lý được trích tối - Cho phép chủ rừng tự phê duyệt kế hoạch thu chi theo quy chế quản
đa 10% tổng số tiền dịch vụ môi lý tài chính của mình đối với nguồn chi phí quản lý (10%) và nguồn thu
trường rừng thực thu trong năm tương ứng với diện tích rừng tự quản lý bảo vệ của chủ rừng là tổ chức.
b) Nội dung chi, mức chi

- Đề nghị chỉnh sửa để thống nhất giữa quy định về sử dụng tiền DVMTR
(hạng mục chi) với nội dung chi của Quỹ BV&PTR; quy định sử dụng
nguồn thu ngoài tiền DVMTR, quy định trồng rừng thay thế phải có chi
phí quản lý; bổ sung kinh phí hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ xây dựng
mô hình.

- Quỹ BV&PTR được sử dụng chi phí quản lý để xây dựng chương trình,
đề án phát triển LSNG, trồng cây phân tán.
- Không nên bó hẹp tiền chi trả DVMTR chỉ trang trải cho hoạt động bảo vệ
rừng, có thể cho cả hoạt động phát triển rừng (phục hồi rừng).
c) Kinh phí quản lý quy định tại
điểm a khoản 2 Điều này là nguồn
thu của Quỹ Bảo vệ và phát triển
rừng cấp tỉnh, được thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính đối với đơn vị
sự nghiệp công lập
d) Kinh phí dự phòng được trích
tối đa 5% tổng số tiền dịch vụ
môi trường rừng thực thu trong
năm

- Cho phép UBND các tỉnh quyết định sử dụng kinh phí dự phòng hàng
năm chưa chi (do không có thiên tai, khô hạn) để phục vụ cho công tác
quản lý bảo vệ rừng.

- Cơ quan tổ chức nào có thẩm quyền quyết định, công bố thời điểm xảy ra
thiên tai/khô hạn? Nếu xảy ra thiên tai, khô hạn thì thời điểm nào, tiêu chí nào
là căn cứ để quyết định việc sử dụng quỹ dự phòng? có hướng dẫn cụ thể
về trình tự, thủ tục, định mức hỗ trợ cho các trường hợp có thiên tai, khô hạn.
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- Cần nghiên cứu quỹ dự phòng để quy định cho phù hợp hơn,
nên mở rộng đối tượng được hưởng lợi từ nguồn thu này, có thể
cho phép điều chuyển hỗ trợ nơi có mức chi trả bình quân thấp
hoặc chi bổ sung cho các hoạt động quản lý liên quan đến chi trả
tiền DVMTR (kinh phí 10% không đủ), hỗ trợ trồng cây phân tán.

đ) Số tiền còn lại sau khi trừ kinh phí quản
lý đã trích, kinh phí dự phòng đã sử dụng
theo quy định tại điểm a, điểm d khoản 2
Điều này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
cấp tỉnh chi trả cho bên cung ứng dịch vụ
môi trường rừng theo quy định tại khoản
2 Điều 69 của Nghị định này
e) Đối với số tiền thu được từ bên sử dụng
dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác
định được hoặc chưa xác định được đối
tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng
3. Chủ rừng
a) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư
b) Chủ rừng là các doanh nghiệp
c) Chủ rừng là tổ chức không bao gồm Hướng dẫn cụ thể hơn về quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR
điểm b khoản 3 Điều này không khoán đối với ban quản lý rừng có diện tích rừng tự bảo vệ và có nguồn
bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện thu DVMTR
tích, toàn bộ số tiền nhận được tương ứng
với diện tích rừng tự bảo vệ được sử dụng
cho các hoạt động phục vụ công tác quản
lý, bảo vệ rừng của chủ rừng.
d) Chủ rừng là tổ chức được quy định tại
điểm c khoản 3 Điều này có khoán bảo
vệ rừng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình,
cộng đồng dân cư được trích 10% tổng
số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả
cho diện tích rừng khoán bảo vệ nêu trên
để chi cho công tác quản lý các khu rừng
cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Số tiền
còn lại sau khi trích kinh phí quản lý được
chủ rừng chi trả cho bên nhận khoán theo
quy định tại khoản 3 Điều 69 của Nghị
định này.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác
được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý
rừng xây dựng phương án sử dụng tiền
dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho
công tác quản lý, bảo vệ rừng trình Ủy
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt gửi
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.

- UBND cấp xã xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng trình
UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt;
- Tổ chức chính trị, xã hội xây dựng phương án quản lý bảo vệ
rừng trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và
phê duyệt.

Điều 71. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán - Đề nghị xem xét thời điểm quyết toán để phù hợp theo hướng
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
quyết toán theo năm tài chính, vì quỹ có nhiều nguồn thu khác
nhau, như nguồn NSNN, nguồn thu từ chi trả DVMTR.
- Phát triển phần mềm quản lý DVMTR thống nhất toàn quốc
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Lý do: hiện nay, việc kê khai, theo dõi, thu nộp, chi trả tiền DVMTR
còn mang tính chất đơn lẻ, thủ công, các bản kê khai nộp về bằng
bảng giấy, các đơn vị chi trả tiền DVMTR chưa được thông tin đầy
đủ về các bên cung ứng dịch vụ. Do đó, việc phát triển phần mềm
quản lý DVMTR thống nhất toàn quốc là vấn đề cần tiến tới, phù
hợp với xu hướng công nghệ 4.0.
Lý do: ứng dụng phần mềm đó, các đơn vị chi trả DVMTR chỉ cần
gửi Bản kê khai, quyết toán điện tử, thực hiện ký số gửi về các Quỹ
BV&PTR. Các số liệu sẽ được cập nhật nhanh chóng, không mất
thời gian nhập liệu, đối chiếu, tránh sai sót. Các bên có thể dễ dàng
tra cứu, tăng tính công khai, minh bạch và giúp phối hợp tốt công
tác kiểm tra, giám sát tiền chi trả DVMTR.

1. Tạm ứng tiền DVMTR
2. Thanh toán tiền DVMTR
a) Căn cứ số tiền thực thu trong
năm, kết quả xác định diện tích
rừng được chi trả dịch vụ môi
trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng cấp tỉnh hoặc đơn vị, tổ
chức được giao hỗ trợ chi trả thực
hiện thanh toán tiền cho bên cung
ứng dịch vụ môi trường rừng trước
ngày 01 tháng 6 năm sau
b) Sau khi hoàn thành việc thanh
toán, đơn vị, tổ chức được giao hỗ
trợ chi trả lập báo cáo tổng hợp
theo Mẫu số 12, Mẫu số 13 Phụ lục
VI kèm theo Nghị định này, gửi Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
kèm theo chứng từ trước ngày 15
tháng 6 năm sau
c) Căn cứ số kinh phí quản lý được
sử dụng, nội dung chi, mức chi
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê
duyệt và chứng từ chi hợp pháp,
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp
tỉnh thanh toán tiền cho các đơn vị,
tổ chức được giao hỗ trợ chi trả.
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3. Hình thức tạm ứng, thanh - Điều chỉnh trình tự, thủ tục nghiệm thu và thanh toán tiền DVMTR đối
toán tiền DVMTR
với chủ rừng không phải là tổ chức nhưng được Nhà nước giao trách
nhiệm quản lý bảo vệ rừng có diện tích nhỏ lẻ lập hồ sơ đề nghị được chi
trả như đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng để việc thanh
toán được nhanh chóng, thuận lợi giảm bớt các chi phí.
4. Quyết toán tiền DVMTR:
Điều 72. Kiểm tra, giám sát, công 1. Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá kết quả chi trả DVMTR và các văn
khai tài chính
bản hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác bảo vệ rừng, chi
trả tiền DVMTR để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.
Lý do: chính sách chi trả DVMTR đã thực hiện nhiều năm qua, số tiền chi
trả DVMTR thu được ngày càng lớn vì vậy cần có hệ thống giám sát, đánh
giá. Cụ thể:
a) Hình thức giám sát, đánh giá

- Thiết lập hệ thống tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá chi trả DVMTR:
3 cấp- Quỹ BV&PTR TW, Quỹ tỉnh; chủ rừng là tổ chức. Áp dụng công
nghệ thông tin trong thực hiện quản lý hệ thống giám sát, đánh giá để
kết nối giữa 3 cấp.
- Giám sát, đánh giá giữa bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR bằng việc
thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá để cả hai bên cùng công khai, minh
bạch hóa và minh chứng hiệu quả của các hoạt động chi trả DVMTR.

- Giám sát, đánh giá nội bộ với việc thiết lập một hệ thống đánh giá có
sự tham gia để mỗi bên có khả năng tự điều chỉnh trong quá trình thực
hiện các hoạt động chi trả DVMTR. Đây là hình thức tự giám sát, đánh giá.
b) Phương pháp, công cụ giám sát, đánh giá

- Mỗi chỉ số giám sát, đánh giá đều phải xác định rõ phương pháp và
công cụ để thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu.

- Các phương pháp và công cụ thu thập thông tin, dữ liệu truyền thống
như phân tích tài liệu thứ cấp, lập ô tiêu chuẩn, phỏng vấn cần áp dụng linh
hoạt. Sử dụng công nghệ viễn thám và công nghệ thông tin bằng công cụ
WebGis cho giám sát, đánh giá diễn biến rừng phục vụ chi trả DVMTR; sử
dụng hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS) cho giám sát, đánh
giá; mô hình toán học, phân tích SWOT, phân tích thể chế...

- Công nghệ GIS và viễn thám xác định diện tích chi trả DVMTR hằng năm,
cũng như việc xác định diện tích rừng có biến động hàng tháng, hàng
quý...
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Lý do: số lượng chủ rừng và diện tích rừng cung ứng DVMTR khá lớn, phân
bố trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy cần quy định sử dụng công nghệ trong
việc thực thi chính sách chi trả DVMTR.
- Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR, trong đó có hệ thống
số liệu thu thập được từ quá trình giám sát để phục vụ công tác đánh giá,
kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo và quản lý các hoạt động chi trả DVMTR.
- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cần mở để có thể tiếp thu các phản ánh
thông tin, số liệu của mọi đối tượng về chi trả DVMTR, như một kênh giám
sát khách quan, độc lập.
- Đồng bộ dữ liệu chi trả DVMTR với kết quả theo dõi diễn biến rừng; ứng
dụng khoa học công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát.
c) Nội dung
- Bộ chỉ tiêu, chỉ số giám sát, đánh giá: về thể chế, kinh tế, xã hội, môi trường.
- Giám sát tình hình rừng sau khi được chi trả DVMTR.
- Giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng và nhận tiền chi trả
của các hộ dân là chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, tổ chức không
phải chủ rừng nhưng được giao quản lý rừng, tổ chức là chủ rừng tự bảo
vệ rừng.
- Phối hợp của Quỹ BV&PTR tỉnh với Sở, ngành để thực hiện nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát: với cục thuế kiểm tra việc kê khai, thu nộp của các cơ sở sử
dụng DVMTR; với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, theo dõi diễn biến rừng
và chất lượng rừng cung ứng DVMTR;với Sở NN&PTNT trong việc kiểm tra,
theo dõi diễn biến rừng và chất lượng rừng cung ứng DVMTR.

Mục 5. MIỄN, GIẢM TIỀN DỊCH
VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Điều 73. Trường hợp miễn, giảm
Điều 74. Mức miễn, giả
Điều 75. Hồ sơ và trình tự miễn,
giảm
Mục 6. NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU - Bổ sung tiêu chí thành lập Quỹ BV&PTR: đối với những tỉnh có diện tích
TỔ CHỨC CỦA QUỸ BẢO VỆ rừng từ 300.000ha, có nguồn thu DVMTR từ 30 tỷ/năm trở lên thì Quỹ
VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
BV&PTR thuộc UBND cấp tỉnh. Những tỉnh có diện tích dưới 300.000ha, có
nguồn thu DVMTR dưới 30 tỷ/năm thì Quỹ BV&PTR trực thuộc Sở NN&PTNT.
- Cần có văn bản hướng dẫn: căn cứ, tiêu chí thành lập Quỹ tỉnh theo
nguồn thu, diện tích rừng, chủ rừng… để thành lập Quỹ chuyên trách hay
kiêm nhiệm, chủ quản lý UBND tỉnh hay Sở NN, bộ máy, tổ chức, phòng,
ban, biên chế, người LĐ… nếu là đơn vị sự nghiệp, thì việc thành lập, tổ
chức và hoạt động phải tuân thủ các quy định pháp luật về viên chức và
đơn vị sự nghiệp công lập; nếu là tổ chức tài chính thì tổ chức và hoạt động
theo cơ chế của doanh nghiệp; tương ứng với mỗi loại hình tổ chức sẽ xác
định cơ cấu tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý, công tác nhân sự, chế độ,
chính sách đối với viên chức, người lao động... khác nhau.
- Việc phân cấp quản lý ban điều hành quỹ không phụ thuộc vào số lượng
tiền chi trả DVMTR, cũng không phụ thuộc vào diện tích rừng cung ứng
DVMTR phải chi trả. Yếu tố để phân cấp quản lý có lẽ phụ thuộc vào sự
nhận thức về tầm quan trọng của Quỹ BV&PTR ở địa phương.
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- Cơ chế tài chính cũng như phương pháp hạch toán kế toán của Quỹ
cần có sự hướng dẫn cụ thể và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.
Lý do: Quỹ tỉnh là tổ chức tài chính ngoài ngân sách nên không áp dụng
như với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu từ ngân sách cấp.

- Cần có các quy định cụ thể về nhân sự đối với các Quỹ hoạt động theo
hình thức kiêm nhiệm. Nhân sự hoạt động điều hành Quỹ là các cán bộ
công chức kiêm nhiệm từ Chi cục Kiểm lâm. Do vậy, rất khó khăn trong
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao (bao gồm thực hiện các công
việc chuyên môn, xây dựng các hệ thống giám sát chi trả,..)

- Xác định rõ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuộc loại hình tổ chức nào?
Tại khoản 1 Điều 95 Luật Lâm nghiệp quy định: “Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt
động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền quyết định thành lập” Như vậy, Quỹ được hiểu không phải
là đơn vị sự nghiệp mà chỉ tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự
nghiệp gây khó khăn cho việc xây dựng, tổ chức bộ máy của Quỹ
Điều 76. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo
vệ và phát triển rừng
1. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và
phát triển rừng Việt Nam
2. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và - Đề nghị Quỹ BV&PTR cung cấp thông tin đến Bên sử dụng dịch vụ về
phát triển rừng cấp tỉnh
các bên cung ứng dịch vụ trong khu vực có liên quan, kế hoạch thực
hiện công tác cung ứng dịch vụ, giá trị chi trả DVMTR trong năm để
phối hợp tốt trong quá trình kiểm tra, giám sát tiền chi trả DVMTR, đảm
bảo quyền lợi của đơn vị chi trả tiền DVMTR.
- Bổ sung nhiệm vụ của Quỹ BV&PTR, trong đó có nhiệm vụ xây dựng
chương trình, đề án phát triển lâm sản ngoài gỗ hoặc hoạt động liên
quan đến phát triển rừng.
Điều 77. Cơ cấu tổ chức
1. Tổ chức Quỹ ở cấp trung ương
2. Tổ chức Quỹ ở cấp tỉnh a) Quỹ
Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
(sau đây gọi là Quỹ cấp tỉnh) do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định thành lập trên cơ sở
nhu cầu và khả năng huy động các
nguồn tài chính để phục vụ công
tác quản lý bảo vệ và phát triển
rừng. Quỹ thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
b) Bộ máy quản lý và điều hành của
Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý Quỹ,
Ban kiểm soát, Ban điều hành và các
phòng chuyên môn;
c) Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm
soát và Ban điều hành được quy
định trong điều lệ về tổ chức hoạt
động của Quỹ, do Chủ tịch Ủy ban
nhân cấp tỉnh ban hành.
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Điều 78. Mối quan hệ giữa Quỹ trung
ương và Quỹ cấp tỉnh
1. Trách nhiệm của Quỹ trung ương
2. Trách nhiệm của Quỹ cấp tỉnh
Mục 7. NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN
LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CỦA QUỸ
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
Điều 79. Nguồn tài chính
1. Nguồn tài chính của Quỹ trung ương
2. Nguồn tài chính của Quỹ cấp tỉnh
Điều 80. Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ
và phát triển rừng
1. Quỹ trung ương
2. Quỹ cấp tỉnh
Điều 81. Lập kế hoạch tài chính, báo
cáo tài chính, quyết toán
1. Quỹ trung ương
2. Quỹ cấp tỉnh
3. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Quỹ trung ương, Quỹ cấp tỉnh thực
hiện theo quy định của Chính phủ về
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh
tế, sự nghiệp khác và văn bản hướng
dẫn thực hiện.
Điều 82. Chế độ kế toán, kiểm toán,
quản lý tài sản và công khai tài chính
Mục 8. QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG
TRÌNH, DỰ ÁN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
PHI DỰ ÁN ĐƯỢC QUỸ HỖ TRỢ
2. Các nội dung được hỗ trợ
a) Quỹ trung ương hỗ trợ các hoạt
động quy định tại điểm c khoản 1
Điều 80 của Nghị định này
b) Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ các hoạt động Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung chi của Quỹ
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 80 BV&PTR cấp tỉnh tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP, cụ thể: cho
của Nghị định này
phép Quỹ cấp tỉnh được sử dụng nguồn kinh phí quản lý chi trả
DVMTR để chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án và các hoạt
động phi dự án được quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 80.
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Lý do: hiện nay đa số Quỹ cấp tỉnh không có các nguồn kinh phí
nêu tại điểm c, điểm d và điểm e khoản 2, Điều 79 của Nghị định
156/2018/NĐ-CP. Trong khi đó nguồn kinh phí quản lý chi trả
DVMTR được trích hàng năm Quỹ tỉnh, theo quy định chỉ được
chi cho hoạt động của bộ máy Quỹ, không được sử dụng để chi
hỗ trợ cho các dự án, đề án và hoạt động phi dự án nêu trên.

Điều 84. Phê duyệt chương trình, dự
án và hoạt động phi dự án
1. Quỹ trung ương
2. Quỹ cấp tỉnh
Điều 85. Triển khai thực hiện các
chương trình, dự án hoặc các hoạt
động phi dự án
Điều 86. Kiểm tra, đánh giá thực hiện
các chương trình, dự án hoặc các hoạt
động phi dự án
1. Quỹ trung ương
2. Quỹ cấp tỉnh

3.6. Đề xuất

- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về định giá trị bảo vệ
đất, hạn chế xói mòn, chống bồi lắng lòng hồ; điều
tiết, duy trì nguồn nước đối với các cơ sở sản xuất
thủy điện đại diện cho các vùng đầu nguồn làm cơ
sở điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR trong thời
gian tới và đánh giá tác động của sự điều chỉnh
mức tiền chi trả DVMTR.
- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về định giá trị điều
tiết, duy trì nguồn nước đối với các cơ sở sản xuất
và cung cấp nước sạch, cơ sở sản xuất công nghiệp
làm cơ sở điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR trong
thời gian tới và đánh giá tác động của sự điều
chỉnh mức tiền chi trả DVMTR. Trên thực tế chưa có
các chuyên đề nghiên cứu khoa học chuyên sâu
về lượng giá DVMTR đối với dịch vụ về điều tiết
và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch và
nước sản xuất công nghiệp.
- Nghiên cứu sâu hơn về giá trị cảnh quan du lịch
của các khu vực có rừng và áp dụng phương pháp
nghiên cứu thích hợp (phương pháp sẵn lòng chi
trả, phương pháp chi phí...) làm cơ sở đề xuất điều
chỉnh mức tiền chi trả DVMTR đối với dịch vụ kinh
doanh du lịch sinh thái, đặc biệt đối với hoạt động
kinh doanh du lịch sinh thái bên ngoài phạm vi khu
rừng nhưng nằm trong vùng quy hoạch khu du

lịch sinh thái, điểm du lịch sinh thái theo quy định
tại Luật Du lịch. Trên thực tế chưa có các nghiên
cứu khoa học lượng giá DVMTR đối với “Bảo vệ
cảnh quan tự nhiên và bảo tồn ĐDSH của các hệ
sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch sinh thái.
- Nghiên cứu sâu hơn về các giá trị sử dụng gián
tiếp của rừng ngập mặn liên quan đến các chức
năng môi trường, phòng hộ, hạn chế sóng,
bão, chống xói lở bờ biển, tự làm sạch môi trường
và các chức năng sinh thái như bãi giống, bãi đẻ
của các loài thuỷ hải sản làm cơ sở điều chỉnh mức
chi trả DVMTR đối với rừng ngập mặn.
- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện
DVMTR đối với hoạt động du lịch sinh thái trong
rừng và ngoài rừng theo cả 2 hình thức trực tiếp
và gián tiếp tùy theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa
phương.
- Cho phép thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối
với dịch vụ các-bon.
- Đề xuất cho phép nghiên cứu lộ trình tăng mức
thu tiền DVMTR áp dụng đối với ba đối tượng là
cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất và cung
ứng nước sạch và cơ sở sản xuất công nghiệp có
sử dụng nước từ nguồn nước.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: ƯỚC TÍNH TIỀN CHI TRẢ DVMTR ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
THAN TOÀN QUỐC
TT

Tên Công ty, Nhà máy,
Tổ máy

Sản lượng điện
MWh/năm

Phát thải CO215
tấn CO2/năm

Tiền C-PFES16

triệu đồng/năm

I

Công nghệ than phun
(PC)

1

Duyên Hải 1

7.800.000

7.800.000

31.200

2

Duyên Hải 3

7.800.000

7,800,000

31.200

3

Duyên Hải 3 mở rộng

3.900.000

3.900.000

15.600

4

Formosa Đồng Nai

1.500.000

1.500.000

6.000

5

Formosa Hà Tĩnh

2.172.000

2.172.000

8.688

6

Hải Phòng

7.200.000

7.200.000

28.800

7

Mông Dương 2

7.600.000

7.600.000

30.400

8

Nghi Sơn 1

3.600.000

3.600.000

14.400

9

Phả Lại 1

2.700.000

2.700.000

10.800

10

Phả Lại 2

3.600.000

3.600.000

14.400

11

Quảng Ninh

7.600.000

7.600.000

30.400

12

Thái Bình 1

3.000.000

3.000.000

12.000

13

Uông Bí mở rộng

3.000.000

3.000.000

12.000

14

Vĩnh Tân 1

7.200.000

7.200.000

28.800

15

Vĩnh Tân 2

7.200.000

7.200.000

28.800

16

Vĩnh Tân 4

7.200.000

7.200.000

28.800

17

Vĩnh Tân 4 mở rộng

3.600.000

3.600.000

14.400

18

Vũng Áng 1

7.200.000

7.200.000

28.800

II

Công nghệ tầng sôi tuần
hoàn (CFB)

19

An Khánh

800.000

800.00017

3.200

20

Cao Ngạn

690.000

690.000

2.760

21

Cẩm Phả

3.680.000

3.680.000

14.720

22

Mạo Khê

2.600.000

2.600.000

10.400

23

Mông Dương 1

6.500.000

6.500.000

26.000

24

Na Dương

645.000

645.000

2.580

25

Sơn Động

1.270.000

1.270.000

5.080

26

Thăng Long

1.283.000

1.283.000

5.132

Toàn quốc

1.340.000

111.340.000

445.360

15 Tính theo hệ số phát thải 1tấn CO /Mwh
2
16 Tiền C-PFES tính cho lĩnh vực nhiệt
điện than là 4 đồng/kWh
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PHỤ LỤC 2:TIỀN C-PFES ƯỚC TÍNH CHO CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG TOÀN QUỐC
TT
I

Tên Công ty, Nhà máy,
Dây chuyền
Vùng Trung du miền núi
phía Bắc

Sản lượng
Tấn clanhke/năm
11.121.000

Phát thải CO217
tấn CO2/năm

Tiền C-PFES18
triệu đồng/năm

9.452.850

33.861,3

1.056.000

897.600

3.273,6

I.1

Tuyên Quang

1

XM Tân Quang

231.000

196.350

716,1

2

XM Tràng An

825.000

701.250

2.557,5

I.2

Yên Bái

1.155.000

981.750

3.580,5

3

XM Yên Bái

330.000

280.500

1.023,0

4

XM Yê Bình

825.000

701.250

2.557,5

I.3

Phú Thọ

1.881.000

1.598.850

5.831,1

5

XM Thanh Ba

330.000

280.500

1.023,0

7

XM Hữu Nghị 2

330.000

280.500

1.023,0

8

XM Hữu Nghị 3

396.000

336.600

1.227,6

9

XM Sông Thao

825.000

701.250

2.557,5

I.4

Thái Nguyên

2.706.000

2.300.100

8.388,6

10

XM Quang Sơn

1.485.000

1.262.250

4.603,5

11

XM La Hiên 1

231.000

196.350

716,1

12

XM La Hiên 2

495.000

420.750

1.534,5

13

XM Quán Triều

495.000

420.750

1.534,5

I.5

Lạng Sơn

1.155.000

981.750

3.580,5

14

XM Đồng Banh (Vissai)

825.000

701.250

2.557,5

15

XM Lạng Sơn (LĐ chuyển
đổi)

330.000

280.500

1.023,0

I.6

Bắc Giang

330.000

280.500

1.023,0

16

XM Hương
chuyển đổi)

330.000

280.500

1.023,0

I.7

Điện Biên

330.000

280.500

1.023,0

17

XM Điện Biên

330.000

280.500

1.023,0

I.8

Sơn La

825.000

701.250

2.557,5

18

XM Mai Sơn

825.000

701.250

2.557,5

I.9

Hoà Bình

1.485.000

1.262.250

4.603,5

19

XM X18

330.000

280.500

1.023,0

20

XM Trung Sơn

825.000

701.250

2.557,5

Sơn

(LĐ

18 Ước tính theo hệ số: 0,85 tấn CO /1 tấn Clinke
2
19 Tiền C-PFES tính cho lĩnh vực xi măng:
3.100 đồng/ tấn Clinke
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TT

Tên Công ty, Nhà máy,
Dây chuyền

Sản lượng

Phát thải CO220

Tiền C-PFES21

Tấn clanhke/năm

tấn CO2/năm

triệu đồng/năm

21

XM Xuân Mai (XM Hoà
Bình)

330.000

280.500

1.023,0

II

Vùng Đồng bằng sông
Hồng

39.864.000

33.884.400

123.578,4

II.1

Quảng Ninh

6.567.000

5.581.950

20.357,7

22

XM Cẩm Phả

1.980.000

1.683.000

6.138,0

23

XM Thăng Long

1.980.000

1.683.000

6.138,0

24

XM Hạ Long

1.815.000

1.542.750

5.626,5

25

XM Lam Thạch 1

396.000

336.600

1.227,6

26

XM Lam Thạch 2

396.000

336.600

1.227,6

II.2

Hải Phòng

4.620.000

3.927.000

14.322,0

27

XM Hải Phòng

1.320.000

1.122.000

4.092,0

28

XM Chin-fon 1

1.650.000

1.402.500

5.115,0

29

XM Chin-fon 2

1.650.000

1.402.500

5.115,0

II.3

Hải Dương

7.062.000

6.002.700

21.892,2

30

XM Hoàng Thạch 1

990.000

841.500

3.069,0

31

XM Hoàng Thạch 2

1.023.000

869.550

3.171,3

32

XM Hoàng Thạch 3

1.089.000

925.650

3.375,9

33

XM Phúc Sơn 1

1.650.000

1.402.500

5.115,0

34

XM Phúc Sơn 2

1.650.000

1.402.500

5.115,0

35

XM Thành Công 3

330.000

280.500

1.023,0

36

XM Phú Tân

330.000

280.500

1.023,0

II.4

Hà Nam

12.045.000

10.238.250

37.339,5

37

XM Bút Sơn 1

1.320.000

1.122.000

4.092,0

38

XM Bút Sơn 2

1.485.000

1.262.250

4.603,5

39

XM X77

99.000

84.150

306,9

40

XM Thành Thắng 1 (Thanh
Liêm cũ)

396.000

336.600

1.227,6

41

XM Thành Thắng 2

1.980.000

1.683.000

6.138,0

42

XM Hoàng Long

330.000

280.500

1.023,0

43

XM Vissai Hà Nam 1 (Hoà
Phát 1 cũ)

825.000

701.250

2.557,5

44

XM Vissai Hà Nam 2
(Vinashin cũ)

825.000

701.250

2.557,5

45

XM Xuân Thành 1

825.000

701.250

2.557,5

46

XM Xuân Thành 2

3.960.000

3.366.000

12.276,0
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II.5
TT

Ninh Bình
Tên Công ty, Nhà máy,
Dây chuyền

9.240.000
Sản lượng
Tấn clanhke/năm

7.854.000
Phát thải CO 20
2

tấn CO2/năm

28.644,0

Tiền C-PFES21

triệu đồng/năm

47

XM Tam Điệp

1.320.000

1.122.000

4.092,0

48

XM Hệ Dưỡng 1

1.650.000

1.402.500

5.115,0

49

XM Vinakansai 1

825.000

701.250

2.557,5

50

XM Vinakansai 2

1.650.000

1.402.500

5.115,0

51

XM Hướng Dương 1

825.000

701.250

2.557,5

52

XM Hướng Dương 2

825.000

701.250

2.557,5

53

XM Duyên Hà 1

495.000

420.750

1.534,5

54

XM Duyên Hà 2

1.650.000

1.402.500

5.115,0

II.6

Hà Nội

330.000

280.500

1.023,0

55

XM Nam Sơn (Sài Sơn
chuyển đổi)

330.000

280.500

1.023,0

III

Bắc Trung Bộ & duyên
hải miền Trung

29.386.500

24.978.525

83.425,7

15.378.000

13.071.300

47.671,8

III.1

Thanh Hoá

56

XM Bỉm Sơn 1

1.650.000

1.402.500

5.115,0

57

XM Bỉm Sơn 2 mở rộng

1.815.000

1.542.750

5.626,5

58

XM Nghi Sơn 1

1.914.000

1.626.900

5.933,4

59

XM Nghi Sơn 2

1.914.000

1.626.900

5/933,4

60

XM Công Thanh 1

825.000

701.250

2.557,5

61

XM Công Thanh 2

3.300.000

2.805.000

10.230,0

62

XM Long Sơn 1

1.980.000

1.683.000

6.138,0

63

XM Long Sơn 2

1.980.000

1.683.000

6.138,0

III.2

Nghệ An

5.445.000

4.628.250

16.879,5

64

XM Hoàng Mai

1.320.000

1.122.000

4.092,0

65

XM Sông Lam (Đô Lương)
giai đoạn 1

1.815.000

1.542.750

5.626,5

66

XM Sông Lam (Đô Lương)
giai đoạn 2

1.815.000

1.542.750

5.626,5

67

XM Sông Lam 2 (Vissai 12/9 dầu khí)

495.000

420.750

1.534,5

III.3

Quảng Bình

3.795.000

3.225.750

11.764,5

68

XM Sông Gianh

1.320.000

1.122.000

4.092,0

69

XM Văn Hoá (VCM)

1.650.000

1.402.500

5.115.0

70

XM Áng Sơn 1

330.000

280.500

1.023,0

71

XM Vạn Ninh (Áng Sơn 2
cũ)

495.000

420.750

1.534,5

III.4

Thừa Thiên Huế

3.745.500

3.183.675

11.611,1
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TT

Tên Công ty, Nhà máy,
Dây chuyền

Sản lượng

Phát thải CO220

Tiền C-PFES21

Tấn clanhke/năm

tấn CO2/năm

triệu đồng/năm

72

XM Luckcement VN1

247.500

210.375

767,3

73

XM Luckcement VN2

247.500

210.375

767,3

74

XM Luckcement VN3

577.500

490.875

1.790,3

75

XM Luckcement VN4

1.023.000

869.550

3.171,3

76

XM Đồng Lâm

1.650.000

1.402.500

5.115,0

III.5

Quảng Nam

1.023.000

869.550

3.171,3

77

XM Thạch
Thành)

1.023.000

869.550

3.171,3

IV

Vùng Đông Nam Bộ

3.465.000

2.945.250

10.741,5

Mỹ

(Xuân

IV.1

Bình Phước

1.980.000

1.683.000

6.138,0

78

XM Bình Phước 1

1.980.000

1.683.000

6.138,0

IV.2

Tây Ninh

1.485.000

1.262.250

4.603,5

79

XM Tây Ninh

1.485.000

1.262.250

4.603,5

V

Vùng Đồng bằng sông
Cửu Long

4.059.000

3.450.150

12.582,9

V.1

Kiên Giang

4.059.000

3.450.150

12.582,9

80

XM Hà Tiên 2-1

1.089.000

925.650

3.375,9

81

XM Hà Tiên 2-2

1.320.000

1.122.000

4.092,0

82

XM Holcim

1.650.000

1.402.500

5.115,0

Toàn quốc

87.697.500

74.542.875

264.189,8
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PHỤ LỤC 3: DỰ KIẾN NGUỒN THU TIỀN DVMTR NĂM 2025 VÀ 2030
TT

Năm 2025
Các
nguồn thu

Đơn vị
tính

1

Thủy điện

kwh

2

Nước sạch

m

3

3

Nước công nghiệp

m

3

4

Dịch vụ hấp thụ và
lưu giữ các-bon
Nhà máy sản xuất
xi măng
Nhà máy nhiệt
điện than

Đơn
giá

Sản lượng

Năm 2030
Dự kiến
thu
(tỷ đồng)

Đơn giá

Dự kiến
thu
(tỷ đồng)

Sản lượng

36
đồng

70.897.391.107

2.552

43,2

52
đồng

1.110.679.664

58

62,4

1,65 tỷ m

3

101,0

50
đồng

800.000.000

40

60

0,6 tỷ m

3

36,0

2.100
đồng

87697500
tấn

184

4 đồng 111,340 tỷ
kwh

445,36

tấn
Clinker

2.100
đồng

184

kwh

4
đồng

445,36

83,9 tỷ
kwh

3624,48

Nhà máy sản xuất
thép

71,64

Bán tín chỉ cácbon ra nước ngoài
6

Du lịch sinh thái

7

Nuôi trồng thủy
sản
TỔNG

Doanh
thu

5USD/ 3,3 triệu tấn CO2
tấn
CO2

382,8

5USD/
tấn CO2

2,5 triệu
tấn CO2

279,00

65,0

114,0

5,00

10,00

3.752,16

4.867,48
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