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I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện về Quản

trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Hiệp định này được ký chính thức vào năm
2018, được phê chuẩn và đi vào hoạt động từ năm 2019. Từ năm 2021, Theo kế hoạch thì Việt
Nam sẽ chỉ xuất khẩu nguyên liệu và sản phẩm gỗ được FLEGT cấp phép sang EU.
Theo quy định của FLEGT, Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây viết tắt là gỗ) được
khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với
quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam
là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.,
bao gồm cả tình trạng hợp pháp của đất rừng. Ở Việt Nam, rừng và đất lâm nghiệpđược giao
cho người dân địa phương chủ yếu là rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp để trồng rừng sản
xuất cho đến nay hầu hết người dân đều đã hoàn thành thủ tục giao đất và có đầy đủ giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn những khu vực cộng đồng chưa có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp do tranh chấp (giữa cộng đồng, giữa cộng đồng với các
chủ thể khác, và nằm trong quy hoạch cho mục đích khác) và sai khác giữa bản đồ và thực tế.
Gỗ khai thác từ những khu vực này, dù là rừng trồng hay rừng tự nhiên, đều bị coi là bất hợp
pháp theo quy định của VPA/FLEGT.
Trong REDD+, việc chi trả được dựa trên bằng chứng về quyền sử dụng đất rừng. Tại
các khu vực tranh chấp, không thể thiết lập cơ sở để thanh toán. Do đó, vấn đề quyền sử dụng
đất lâm nghiệp có tác động lớn đến REDD+ và FLEGT. Nhiều nơi, người dân được các công
ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng giao đất thông qua hình thức khoán ngắn hạn, hợp đồng giao
quản lý giữa công ty và người dân không rõ ràng. Với loại hợp đồng này, người dân địa phương
có thể không nhận được lợi ích lâu dài từ REDD+, đặc biệt khi các công ty lâm nghiệp hoặc
ban quản lý thay đổi hợp đồng và giao đất rừng cho đơn vị khác quản lý.
Ngoài ra, REDD+ và các biện pháp đảm bảo an toàn của nó yêu cầu việc chi trả phải đảm
bảo sự công bằng cho các thực thể sống phụ thuộc vào rừng, các nhóm xã hội liên quan đến
quản lý rừng, v.v. Do đó, việc nghiên cứu xem xét các cơ chế chia sẻ lợi ích hiện tại có công
bằng, có tính đến lợi ích của cộng đồng tham gia bảo vệ và minh bạch cũng như lợi ích lâu dài
của cộng đồng và việc tuân thủ các quy định về bảo vệ REDD+ là việc làm cần thiết.
Thông qua đánh giá này, các phát hiện những điểm, đầy đủ hơn sẽ hỗ trợ cho việc đề
xuất các chính sách đảm bảo an toàn của REDD+ và các quy định của VPA/FLEGT.
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II.

TỔNG QUAN

2.1. Quyền sử dụng đất rừng, giao, khoán đất rừng:
Pháp luật hiện hành quy định việc tiếp cận đất đai, bao gồm cả đất lâm nghiệp của các cá
nhân, tổ chức thuộc Nhà nước và bên ngoài Nhà nước như hộ gia đình và cá nhân được thực
hiện qua 2 cơ chế giao và giao khoán. Giao đất là việc Nhà nước với vai trò là chủ sở hữu về
đất đai tiến hành giao đất cho các tổ chức thuộc Nhà nước và bên ngoài Nhà nước như hộ gia
đình và cá nhân nhằm sử dụng đất theo kế hoạch đã được Nhà nước phê duyệt. Trong cơ chế
này, mối quan hệ giữa Nhà nước và các nhóm được giao đất, thông qua đất đai, được điều
chỉnh bằng pháp luật hành chính, với quyền lợi và trách nhiệm của người giao và người nhận
đất được quy định cụ thể theo luật đất đai. Giao khoán, hay còn gọi là khoán, là việc các tổ
chức của Nhà nước, được Nhà nước giao đất như các Công ty lâm nghiệp (CTLN) hoặc các
Ban quản lý (BQL) tiến hành việc khoán đất rừng sản xuất (RSX) cho các hộ gia đình và cá
nhân với mục đích sản xuất (ví dụ trồng rừng kinh tế), hoặc khoán rừng phòng hộ (RPH) cho
các hộ gia đình, cá nhân với mục đích bảo vệ. Cơ chế khoán rừng hoặc đất rừng thể hiện mối
quan hệ giữa CTLN (hoặc BQL) và người dân, thông qua đất đai, rừng, được điều chỉnh bằng
mối quan hệ dân sự, trong đó Nhà nước chỉ đóng vai trò tạo khung pháp luật điều chỉnh mối
quan hệ và hành vi giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.
Một số chính sách cơ bản quy định việc giao đất
Giao đất giao rừng (GĐGR) là một trong những chủ trương đã được Chính phủ thực hiện
từ đầu những năm 1980. Theo quy định của Pháp luật Đất đai, việc giao đất bao gồm một số
chính sách cơ bản sau:
- Nghị định 02 ngày 15 tháng 1 năm 1994 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc
giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích
lâm nghiệp.
- Nghị định 163 ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ quy định về việc Nhà nước
giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài dưới hình
thức giao đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất lâm nghiệp, bao gồm đất có rừng tự
nhiên và đất đang có rừng trồng, và đất chưa có rừng được quy hoạch để sử dụng vào mục đích
lâm nghiệp như trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ để phục hồi tự nhiên.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành
Luật Đất đai, thay thế cho Nghị định 163 về thi hành Luật Đất đai, trong đó có quy định cụ thể
về giao đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân [10].
Ngoài những chính sách nêu trên còn có những chính sách đặc thù của Trung ương và
địa phương có liên quan đến giao đất và một số dự án có mục tiêu tăng cường sự tiếp cận đất
đai, đặc biệt cho các hộ và cộng đồng. Một ví dụ là Nghị quyết số 30a ngày 27 tháng 12 năm
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2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện
nghèo.
Một số chính sách liên quan đến khoán
- Nghị định 01 ngày 1 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc
giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
trong các doanh nghiệp nhà nước.
- Nghị định 135 ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất RSX
trong các Lâm trường quốc doanh (LTQD) cho các hộ gia đình và cá nhân. Nghị định quy định
các LTQD (bên giao khoán) được quyền giao khoán rừng tự nhiên và rừng trồng, và đất trồng
RSX cho bên nhận khoán, bao gồm các hộ gia đình có nhu cầu nhận đất, trong đó ưu tiên các
hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có đời sống khó khăn.
- Quyết định 304 ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc thí điểm giao rừng,
khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu
số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên. Quyết định này quy định việc giao rừng tự nhiên là RSX,
hoặc khoán rừng tự nhiên là RPH hoặc RĐD cho các hộ gia đình có đủ tiêu chuẩn (chủ yếu là
các hộ nghèo) tiếp cận được với các nguồn lực nhằm thực hiện việc bảo vệ rừng, cải thiện sinh
kế.
Như vậy cơ chế giao và khoán có những khác biệt rất cơ bản, thể hiện mối quan hệ thông
qua đất đai giữa một bên là bên giao đất và bên nhận (đối với cơ chế giao đất) và giữa bên giao
khoán và bên nhận khoán (đối với giao khoán). Mối quan hệ này được điều chỉnh bằng các cơ
chế luật pháp khác nhau. Trong cả 2 cơ chế, Nhà nước đóng vai trò là đại diện chủ sở hữu, có
vai trò cao nhất, thực hiện việc giao đất.
Luật lâm nghiệp 2017 đã quy định đầy đủ về khái niệm, phân loại, chủ sở hữu rừng.
Trong đó chủ rừng bao gồm 7 đối tượng:
+ Ban quản lý rừng đặc dụng (RĐD), ban quản lý rừng phòng hộ (RPH).
+ Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế
khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật,
+ Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng,
+ Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp,
+ Hộ gia đình, cá nhân trong nước,
+ Cộng đồng dân cư,
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất.
Điểm nổi bật của Luật Lâm nghiệp 2017 là đã công nhận quyền sở hữu của các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với rừng sản xuất là rừng trồng do họ tự đầu tư
hoặc nhận chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp
3

luật (khoản 2, Điều 7). Luật cũng công nhận cộng đồng là một trong những chủ rừng (khoản 6,
Điều 8).
Như vậy, thông qua các quy định Pháp luật, Nhà nước ta đã khẳng định vai trò, vị trí của
hộ gia đình, cộng đồng trong việc quản lý, sở hữu, sử dụng rừng một cách rõ ràng, quá trình
giao đất, giao rừng có các cơ chế pháp lý rõ ràng và đầy đủ góp phần thúc đẩy quá trình phát
triển sản xuất, bảo vệ và phát triển rừng một cách có hiệu quả nhất.
2.2. Cơ chế chia sẻ lợi ích
- Theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg, nguồn lợi ích cần chia sẻ bao gồm lâm sản khai
thác từ rừng, nông lâm sản dưới tán và đất trống, các khoản thu từ dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR).
- Quyết định số 07 của Thủ tướng Chính phủ là một bước tiến mới về chính sách tăng
cường công tác bảo vệ rừng, trong đó điều 4 về chính sách đồng quản lý rừng đã đề cập đến
việc thành lập hội đồng quản lý – là đại diện hợp pháp, đảm bảo sự thỏa thuận trực tiếp và tự
nguyện giữa ban quản lý RĐD và cộng đồng thôn về trách nhiệm quản lý bảo vệ, phát triển
rừng; chia sẻ lợi ích hợp pháp thông qua cơ chế quản lý phối hợp. Chính sách này được xem
có tính đột phá, góp phần nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng, đẩy mạnh xã hội hóa, thu
hút các 3 thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và người dân tham gia bảo vệ rừng, tạo việc
làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân.
- Năm 2012, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 116/QĐ-TTg cho phép thí điểm
chia sẻ lợi ích trong rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) và
VQG Xuân Thủy (Nam Định), sau đó mở rộng thí điểm ở VQG Hoàng Liên (Lào Cai). Cho
dù đây là cơ chế đầu tiên thí điểm cho phép người dân được quyền khai thác lâm sản trong
rừng đặc dụng, đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân địa phương đối với tài nguyên rừng
nhưng việc thực hiện cơ chế này trên thực tế gặp không ít khó khăn.
- Quyết định 126/2012/ QĐ-TTg, về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ
và phát triển bền vững rừng đặc dụng đã quy định quá trình chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng
cần đảm bảo 3 nguyên tắc:
+ Đảm bảo sự thỏa thuận trực tiếp và tự nguyện giữa Ban quản lý khu rừng đặc dụng với
cộng đồng dân cư thôn thông qua đại diện hợp pháp là Hội đồng quản lý; công khai, minh bạch
trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện.
+ Gắn trách nhiệm của các bên với lợi ích được chia sẻ.
+ Việc khai thác, sử dụng những lợi ích được chia sẻ không làm ảnh hưởng tiêu cực tới
mục tiêu bảo tồn của rừng đặc dụng. Chỉ các bên tham gia vào thỏa thuận, thực hiện đầy đủ
trách nhiệm quy định trong thỏa thuận mới được chia sẻ lợi ích.
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Việc chia sẻ lợi ích dựa trên khai thác lâm, nông sản dưới tán rừng chủ yếu dựa vào việc
quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đồng quản lý rừng. Tuy nhiên, ngân sách hạn hẹp mà nhà
nước dành cho quản lý RĐD hiện nay có thể là một trở ngại chính để bù đắp các chi phí thúc
đẩy và duy trì mô hình phối hợp quản lý. Một số cơ chế tài chính mới đang được Chính phủ
Việt Nam áp dụng như chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), cho thuê rừng, hay
Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) có thể mang
lại những cơ hội tài chính nhất định để chi trả cho cộng đồng tham gia bảo vệ rừng trong tương
lai, bên cạnh các lợi ích khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khác mà người dân được thụ
hưởng khi luật pháp nhà nước cho phép.
Việc thực hiện Đồng quản lý rừng còn một số hạn chế khi quyền lợi của cộng đồng,
người dân nhận khoán không nhiều và chưa được xác lập cụ thể, thiếu sự tham gia của người
dân. Sự tham gia của cộng đồng hay chính quyền địa phương đôi khi còn thụ động, phụ thuộc
hoàn toàn vào cách tổ chức, tuyên truyền hay vận động của cán bộ kiểm lâm hay Ban quan lý
VQG/KBT. Trên thực tế, sự tham gia của cộng đồng địa phương mới chỉ dừng lại ở các hợp
đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo định mức của Nhà nước, người dân cùng xây dựng
và thực hiện hương ước quản lý rừng cộng đồng theo sự hướng dẫn của kiểm lâm, thành lập tổ
đội bảo vệ rừng [11].
Kết quả khảo sát cho thấy tại mô hình Đồng quản lý rừng tại VQG Ba Vì còn chưa đạt
hiệu quả bởi lý do chính là chính quyền địa phương còn thiếu vai trò trong quản lý rừng, còn
cộng đồng, người dân nhận khoán còn thiếu và chưa được giám sát đầy đủ. Đặc biệt là thiếu
sự tham gia ý kiến của người dân vào các quyết định quản lý [6].
Hình thức lợi ích thứ hai được quy định chia sẻ là dựa trên chính sách về chi trả dịch vụ
môi trường rừng được quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định
147/2016/NĐ-CP, Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT và được thay thế bởi Nghị dịnh
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 trong đó có hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính
sách chi trả DVMTR. Theo đó, các đơn vị sử dụng dịch vụ rừng (chủ yếu là các nhà máy thủy
điện, nhà máy nước sạch) phải chi trả một lượng kinh phí tính theo mức sử dụng dịch vụ (công
suất điện, khối lượng sản xuất) cho việc bảo vệ các khu rừng đầu nguồn tương ứng. Đây là một
nguồn kinh phí đáng kể cho công tác bảo vệ rừng, được chi xuống tới tận người dân.
Chương trình Hành động REDD+ Quốc gia đã được phê chuẩn vào tháng 6/2012 trong
Quyết định 799 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ REDD+ Quốc gia sẽ được thiết lập trong Quỹ
Bảo vệ và Phát triển Rừng ở cấp trung ương và cấp tỉnh để nhận và quản lý các khoản tài trợ
và quỹ ủy thác do các quốc gia, tổ chức hay cá nhân chi trả cho REDD+ và thực hiện việc chi
trả dịch vụ REDD+. Quỹ REDD+ Quốc gia sẽ không được đưa vào trong ngân sách chính phủ
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như các nguồn thu khác của nhà nước, và do vậy sẽ không được phép sử dụng cho các mục
đích ngoài REDD+ [7].
Việc xác định rõ ai sở hữu quyền Carbon sẽ quyết định cơ chế chia sẻ lợi ích và xác định
người mua và người bán. Khi đã xác định quyền Carbon thuộc về ai (mà trong bối cảnh quốc
tế đều quy về quyền sở hữu do nhà nước thay mặt làm đại diện), mọi giao dịch buôn bán, các
hoạt động thương mại đối với dịch vụ các-bon và cơ chế hưởng lợi sẽ phải được thực hiện với
chủ thể chính là nhà nước. Việc chính quyền trung ương và địa phương quyết định chia sẻ lợi
ích đó như thế nào là tùy vào tình hình thực tế kết quả giảm phát thải của địa phương.
Cơ chế chia sẻ lợi ích của REDD+ hoàn toàn có thể hỗ trợ cơ chế PFES. Đề xuất thành
lập Quỹ REDD+ đề cập tới việc tiền thu từ REDD+ có thể được sử dụng để hỗ trợ đầu tư và
thực hiện các sáng kiến giảm phát thải. Việc chi trả từ REDD+ hoàn toàn có thể giúp thực hiện
phần giám sát và đánh giá và tạo ra các cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi hành
vi [8].
Từ các phân tích ở trên có thể thấy: Quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại nước ta còn nhiều
bất cập, sự chồng lấn quyền sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ… gây ra nhiều khó khăn cho
quá trình thực hiện các cơ chế chia sẻ lợi ích, thực hiện VPA và REDD+. Bên cạnh đó, cơ chế
chia sẻ lợi ích từ rừng được thực hiện tại các địa phương chưa thống nhất, rõ ràng, các mô hình
quản lý rừng cộng đồng, đồng quản lý rừng thiếu hiệu quả, phát sinh một số hạn chế, Nhà nước
còn thiếu các chính sách, quy định liên quan. Từ đó dẫn đến lợi ích của người dân, cộng đồng
trong các cơ chế chia sẻ lợi ích chưa được quan tâm, công bằng và các tác động xã hội, môi
trường chưa được đánh giá đúng mức là những thách thức không nhỏ đến việc đảm bảo thực
hiện các quy định an toàn của REDD+, hiệu quả của các chương trình, dự án hiện có. Vì vậy,
thực hiện nghiên cứu về hiện trạng đất lâm nghiệp, cơ chế chia sẻ lợi ích hiện có để có những
đóng góp, khuyến nghị cho chính sách VPA/FLEGT và chính sách đảm bảo an toàn của
REDD+ thực sự cần thiết và cấp bách.
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III.

MỤC TIÊU VÀ KHUNG LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU

3.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu đánh giá
hiện trạng đất lâm nghiệp và cơ chế chia sẻ lợi ích tại một số địa phương, đề xuất các khuyến
nghị và giải pháp thực hiện VPA/FLEGT và các chính sách đảm bảo an toàn REDD+.
3.2. Mục tiêu cụ thể
1) Đánh giá thực trạng giao, khoán rừng giữa các chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ,
Ban quản lý rừng đặc dụng, các CTLN), UBND các xã và cộng đồng địa phương.
2) Làm rõ những kết quả tích cực và tiêu cực của việc giao, khoán cho cộng đồng, người
dân địa phương từ các Ban quản lý RPH, Ban quản lý RĐD, các CTLN và UBND các xã.
3) Làm nổi bật những điểm phù hợp hoặc không tương thích của cơ chế khoán rừng và đất
lâm nghiệp hiện tại và cơ chế khoán đối với các biện pháp đảm bảo REDD+ và quy định của
VPA. Phân tích những hậu quả có thể xảy ra đối với cộng đồng, người dân địa phương, các xã,
các BQL rừng, các CTLN nếu việc giao rừng và đất lâm nghiệp không phù hợp.
4) Đề xuất sửa đổi/khuyến nghị để đảm bảo hài hòa giữa việc giao rừng và đất lâm nghiệp
hiện tại với REDD+ hoặc VPA/FLEGT và các chính sách, tạo ra lợi ích lâu dài và bền vững
cho cộng đồng, người dân và các chủ rừng.
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IV.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại 3 tỉnh tại ba vùng gồm Sơn La
(vùng Tây Bắc), Quảng Trị (vùng Bắc Trung Bộ) và Cà Mau
(vùng Tây Nam Bộ). Đây là 3 tỉnh có diện tích rừng đặc dụng,
phòng hộ lớn của cả nước, có tính đặc trưng và đa dạng, có
các mô hình, cơ chế chia sẻ lợi ích đặc thù, tại đây có nhiều
nhóm cộng đồng dân cư đã sống và gắn bó lâu đời với rừng,
trồng và khai thác rừng, với đa dạng dân tộc anh em sinh sống.
Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn cán bộ, người dân tại: BQL
Rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu, của tỉnh Sơn La, 3 xã
Ba Nang, Hướng Hiệp, Đakrông của huyện Đakrông tỉnh
Hình 1. Địa điểm nghiên cứu

Quảng Trị, BQL VQG Mũi Cà Mau, BQL RPH Tam Giang 1.
Bên cạnh đó nhóm cũng phỏng vấn, thu thập thông tin tại các

công ty về lâm nghiệp như công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phù Yên (Phù Yên, Sơn La),
công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (Đông Hà, Quảng Trị), công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Ngọc Hiển (Ngọc Hiển, Cà Mau) là những đơn vị gắn bó nhiều năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng, tư vấn thiết kế rừng với địa phương.
4.2. Thu thập số liệu
Để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa dữ liệu
định lượng và định tính đã được sử dụng. Nghiên cứu thu thập dữ liệu trong ba giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Thiết kế và thu thập thông tin thứ cấp từ các chuyên gia;
+ Giai đoạn 2: Thực hiện khảo sát thực địa với câu hỏi bán cấu trúc và phân tích dữ liệu thu
thập được,
+ Giai đoạn 3: Thực hiện phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu bị thiếu trong giai đoạn thứ 2.
Bước 1: Thu thập dữ liệu thứ cấp
Đánh giá trên máy tính để biên soạn và tổng hợp thông tin về đất rừng và cơ chế chia sẻ
lợi ích hiện có. Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu liên quan đến chính sách và khuôn khổ
pháp lý từ chính phủ, các tổ chức xã hội và các viện nghiên cứu.
Các tài liệu thứ cấp như sau:
- Các tài liệu, số liệu về hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp
- Các tài liệu, số liệu liên quan đến quản lý rừng và đất lâm nghiệp
- Báo cáo kết quả thực hiện các mô hình về cơ chế chia sẻ lợi ích hiện hành
Bước 2: Phỏng vấn bán cấu trúc
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Đối tượng phỏng vấn là các hộ gia đình tại các điểm nghiên cứu và cán bộ lâm nghiệp
các cấp (Tỉnh, huyện, xã, các ban quản lý rừng), cán bộ các công ty lâm nghiệp. Tổng số người
được phỏng vấn là 126 người, cụ thể được trình bày ở bảng 01
Bảng 1: Số lượng người tham gia phỏng vấn tại các điểm nghiên cứu
Đối tượng phỏng vấn

Sơn La

Quảng Trị

Cà Mau

Tổng

Cán bộ

12

12

12

36

Người dân địa phương

30

30

30

90

Tổng

42

42

42

126

Trong việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, tùy thuộc vào đối tượng phỏng vấn, nhóm
nghiên cứu thiết kế bộ tiêu chí để lựa chọn người được phỏng vấn, cụ thể như sau:
a. Đại diện các hộ gia đình
1. Làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp ít nhất 7 năm
2. Sở hữu ít nhất 0,5 ha rừng hoặc là thành viên của mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng
b. Cán bộ các cấp
1. Đã làm việc hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp ít nhất 5 năm
2. Hiểu biết tốt về quản trị rừng và các chính sách khác về rừng
Bước 3: Phỏng vấn sâu
Sau khi phân tích dữ liệu thứ cấp và kết quả phỏng vấn bán cấu trúc, nhóm nghiên tiếp
tục thực hiện phỏng vấn sâu với một số chuyên gia để làm rõ hoặc bổ sung thêm những điểm
còn thiếu.
4.3.

Phân tích dữ liệu

Các tài liệu thứ cấp sau khi thu thập được phân loại và sắp xếp theo nhóm, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc đối chiếu, tổng hợp và phân tích.
Các thông tin, số liệu thu thập được từ phiếu điều tra thì được chuyển sang các định dạng
khác để các phần mềm phân tích thống kê trên máy tính có thể nhận diện và xử lý được. Trong
nghiên cứu này, thông tin, số liệu được phân loại, sắp xếp và mã hoá dưới dạng số (một số cho
một giá trị) khi được nhập vào chương trình quản lý dữ liệu của Excel – một trong các phần
mềm xử lý số liệu được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu hiện nay. Dạng số nhị phân được
sử dụng để mã hoá các biến như giới tính (ví dụ: nam=1, nữ =0). Dạng số liên tục được sử dụng
cho các biến như tuổi tác, doanh thu, chi phí, v.v. Dạng số phân loại được sử dụng để mã hoá
các biến mô tả (ví dụ: trình độ học vấn dưới bậc 10/10 hoặc 12/12=1, trình độ học vấn 10/10
hoặc 12/12=2, trình độ cao đẳng, đại học hoặc cao hơn=3). Dữ liệu bao gồm cả dữ liệu định
lượng và định tính được nhập và xử lý bằng Excel. Các công cụ được sử dụng bao gồm so sánh
tương đối, so sánh tương đối, tổng hợp, thống kê và vẽ biểu đồ.
9

Trên cơ sở sử dụng phần mềm thống kê SPSS, số liệu điều tra thu thập được sẽ được mô
tả qua các thông số thống kê quan trọng như tần suất, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cho các
chỉ tiêu về tuổi, tuổi trồng rừng/năm công tác của các đối tượng tại địa điểm nghiên cứu nghiên
cứu, các chỉ tiêu về hiện trạng rừng, hiện trạng giao đất giao rừng. Phương pháp kiểm định
Chi-Square test được sử dụng để phân tích sự khác biệt của các biến giới tính, dân tộc, trình độ
học vấn với biến đối tượng được phỏng vấn, đồng thời kiểm định chất lượng rừng tại các tỉnh.
Đánh giá sự khác nhau về chất lượng rừng giữa các tỉnh, là cơ sở cho việc đánh giá mối liên
quan giữa các yếu tố vùng sinh thái, loại rừng và phương thức quản lý rừng đến chất lượng
rừng ở mỗi khu vực nghiên cứu.
Sơ đồ nghiên cứu tổng thể được thể hiện ở hình 02.

Hình 2. Sơ đồ nghiên cứu
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V.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

5.1. Đặc điểm của đối tượng được phỏng vấn
Hai nhóm đối tượng tham gia phỏng vấn bao gồm nhóm cán bộ nhóm nông dân. Đặc
điểm của các nhóm đối tượng này được mô tả tại
Bảng 2. Đặc điểm của các đối tượng tham gia phỏng vấn2. Phần lớn các những người
tham gia vào khảo sát là nam giới (84,1%), trong đó 58,7% là nông dân, 25,4% là cán bộ. Trình
độ học vấn có sự khác nhau giữa nhóm nông dân với hai nhóm còn lại. Trên 100% những người
tham gia phỏng vấn là cán bộ thì đều có trình độ đại học và sau đại học, trong khi đó đối với
nhóm nông dân thì có cả trình độ học vấn cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và sau đai học, tuy nhiên
vẫn còn 0,8% đối tượng chưa biết chữ nằm ở nhóm nông dân. Với nhóm cán bộ thì trình độ
học vấn là đại học tương đương với 16/36 người, trình độ sau đại học là 20/36 người. Nhóm
nông dân có 1/90 người không biết chữ 19/90 người là trình độ cấp 1, 25/90 là cấp 2, 22/90 là
cấp 3, 12/90 người có trình độ đại học và 11/90 người có trình độ sau đại học. Trình độ học
vấn của những người tham gia phỏng vấn là đa dạng từ thấp đến cao, do đó khả năng tiếp cận
và đánh giá thông tin sẽ mang tính đại diện cao. Thành phần dân tộc tương đối cân bằng,
46,00% là người dân tộc kinh và 54,00% là người đồng bào thiểu số. Tuy nhiên, có sự khác
biệt đáng kể giữa các nhóm đối tượng, nhóm cán bộ thì 28/36 (77,78%) người thuộc dân tộc
kinh và nhóm nông dân có 60/90 (66,67%) là thuộc đồng bào dân tộc. Có thể thấy, các nhóm
đối tượng tham gia vào phỏng vấn là đa dạng về dân tộc, điều này cũng giúp phản ánh kết quả
nghiên cứu mang tính trung thực, phù hợp với thực tế là các hộ sống dựa vào trồng rừng bao
gồm cả hộ dân tộc kinh và hộ dân tộc thiểu số.
Bảng 2. Đặc điểm của các đối tượng tham gia phỏng vấn
Giới tính
Trình độ đào tạo

Dân tộc

CB
32(25,4)
4 (3,2)

Nam
Nữ
Không biết chữ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Đại học
Sau đại học
Kinh
Khác

16(12,7)
20(19,5)
28(22,2)
8(6,4)

ND
74(58,7)
16(12,7)
1(0,8)
19(15,1)
25(18,8)
22(17,5)
12(9,5)
11(8,7)
30(23,8)
60(47,6)

Sig.
0,355
0,000

0,000

Kết quả kiểm định Chi square test cho kết quả có sự giống nhau giữa giới tính của đối
tượng phỏng vấn với Sig.=0,355 (lớn hơn mức ý nghĩa 0,05), các chỉ tiêu trình độ đào tạo, dân
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tộc của đối tượng phỏng vấn đều cho thấy sự khác nhau rõ rệt với Sig.=0,000 (nhỏ hơn mức ý
nghĩa 0,05).
5.2 Hiện trạng giao khoán rừng và đất lâm nghiệp và các cơ chế hưởng lợi liên quan đến
từng hình thức giao khoán ở ba khu vực nghiên cứu
5.2.1 Hiện trạng rừng
a. Hiện trạng rừng 3 tỉnh nghiên cứu năm 2019
Sơn La, Quảng Trị và Cà Mau là 3 tỉnh ở 3 miền được lựa chọn để nghiên cứu. Nhóm
nghiên cứu đã thu thập được các số liệu về hiện trạng rừng năm 2019, kết quả được thể hiện
qua Biểu đồ 01
10292.43
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40.10 200.16

65.85

0
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Biểu đồ 1. Hiện trạng rừng 3 tỉnh nghiên cứu

Theo kết quả kiểm kê rừng và rà soát bổ sung năm 2019 trong 3 tỉnh được nghiên cứu,
Sơn La là địa phương có tổng diện tích rừng lớn nhất trong 3 tỉnh nghiên cứu với 628.448,05
ha, Cà Mau có diện tích rừng nhỏ nhất trong 3 địa điểm nghiên cứu với 77.757,31 ha chủ yếu
là rừng ngập mặn; Trong khi Sơn La chủ yếu là rừng tự nhiên thì Cà Mau phần lớn diện tích là
rừng trồng. Trữ lượng rừng bình quân của các tỉnh lần lượt là 80,07 m3/ha (Sơn La), 75,36
m3/ha (Cà Mau), 72,34 (Quảng Trị).
b. Đặc điểm hiện trạng và quản lý bảo vệ rừng tại các điểm nghiên cứu
b1. Sơn La
Tại Sơn La, nhóm nghiên cứu chọn bản Nhộp, bản Ít cang thuộc Ban quản lý rừng Đặc
dụng - Phòng hộ Thuận Châu và CTLN Phù Yên làm địa điểm nghiên cứu. Tổng diện tích rừng
của Ban là 19.590,53 ha, tại 08 xã thuộc 02 huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Diện tích rừng
đặc dụng là 9.614,63 ha tại 3 xã Chiềng Bôm, Long Hẹ, Co Mạ, huyện Thuận Châu. Rừng
phòng hộ 9.975,9 ha tại 05 xã: Nậm Lầu, Bản Lầm, Mường Bám huyện Thuận Châu và Mường
Giàng, Mường Sại huyện Quỳnh Nhai. Tổng diện tích rừng của CTLN Phù Yên là 8.080,4 ha,
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trong đó rừng sản xuất chỉ chiếm 2.432,17 ha, còn lại là rừng phòng hộ. Độ che phủ rừng tại
các điểm nghiên cứu đều rất cao, đều đạt tỷ lệ trên 60%. Đặc điểm hiện trạng rừng của 3 điểm
nghiên cứu được thẻ hiện ở biểu đồ 02.
7000

80
Diện tích có rừng (ha)

6000

73.86

75
70.25

5000

70

Đặc dụng (ha)

4000
65
62.00

3000
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2000
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0
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Bản Nhộp

Bản Ít Cang
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Tỷ lệ che phủ rừng
(%)

Nguồn: Số liệu điều tra
Biểu đồ 2. Hiện trạng 3 loại rừng tại các điểm nghiên cứu ở Sơn La

b.2. Quảng Trị
Tại Quảng Trị, nhóm nghiên cứu đã chọn 3 xã là Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Nang và
công ty Lâm nghiệp Đường 9 thuộc huyện Đakrông làm địa điểm nghiên cứu. Đakrông có diện
tích rừng lớn nhất tỉnh Quảng Trị với 80.404,13 ha, trong đó: Rừng đặc dụng có diện tích
36.864,03 ha, rừng phòng hộ 15.997,40 ha, rừng sản xuất 27.175,32 ha, số liệu điều tra được
trình bày ở biểu đồ 03.
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Biểu đồ 3. Hiện trạng 3 loại rừng tại các điểm nghiên cứu tỉnh Quảng Trị
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Trong 4 địa điểm nghiên cứu Hướng Hiệp có độ che phủ rừng lớn nhất với 66,6%,
Đakrông có độ che phủ rừng 53,6%, Ba Nang có độ che phủ rừng thấp nhất chỉ đạt 32,2%. Trữ
lượng rừng bình quân tại các địa điểm nghiên cứu cũng khá đồng đều với 86,48 m3/ha
(Đakrông), 86,48 m3/ha (Hướng Hiệp), 73,33 m3/ha (Ba Nang) và 85m3/ha (CTLN). Tổng diện
tích rừng của công ty Đường 9 là lớn nhất với 66.925,8 ha, tiếp đến là xã Hướng Hiệp với
9.428,81 ha. Ba Nang có diện tích rừng nhỏ nhất với chỉ 2.091,10 ha. Ở cả 3 xã đều có diện
tích rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, nhưng 100% diện tích rừng của công ty Đường 9 là rừng
trồng.
b.3. Cà Mau
Cà Mau là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long, chủ yếu rừng
nơi đây là hệ sinh thái rừng ngập mặn. Với tầm quan trọng trong công tác phòng hộ bờ biển
cũng như an sinh xã hội của những người dân sống bám biển, nhóm nghiên cứu đã chọn 3 địa
điểm trên địa bàn tỉnh là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, BQL rừng phòng hộ Tam Giang I và
Công ty lâm nghiệp Ngọc Hiển để thu thập số liệu và tiến hành phỏng vấn.
VQG Mũi Cà Mau, BQL RPH Tam Giang I và CTLN Ngọc Hiển đạt độ che phủ rừng
năm 2019 lần lượt là 59,72%, 64,68% và 58,5%. Trữ lượng bình quân của rừng tại CTLN Ngọc
Hiển và VQG Mũi Cà Mau (bình quân lớn hơn 80m3/ha) cao hơn BQL RPH Tam Giang I (58,5
m3/ha). Tổng diện tích rừng của CTLN Ngọc Hiển lớn nhất (19.104,3 ha), nhỏ nhất là BQL
Tam Giang I (3.150,70 ha)
Sự khác nhau về nguồn gốc rừng thể hiện rõ ở 3 đơn vị này, trong khi VQG Mũi Cà Mau
có cả rừng tự nhiên (4.797,46 ha) và rừng trồng (4.316,30) thì tại BQL RPH Tam Giang I và
CTLN Ngọc Hiển, 100% là rừng trồng. Phân loại rừng theo mục đích sử dụng cũng có sự khác
biệt lớn giữa 2 đơn vị này, thể hiện rõ ở biểu đồ 04.
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Biểu đồ 4. Hiện trạng 3 loại rừng các điểm nghiên cứu

5.2.2 Hiện trạng giao, khoán đất lâm nghiệp
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Diện tích có
rừng (ha)
Đặc dụng
Phòng hộ

Sản xuất
Tỷ lệ che phủ
rừng (%)

a. Tỉnh Sơn La
Tại BQL RPH-ĐD Thuận Châu Sơn La, các nhóm đối tượng là hộ gia đình và cộng đồng
hiện đang nhận quản lý bảo vệ rừng dưới hình thức trực tiếp nhận khoán thông qua hợp đồng
khoán hàng năm với Ban quản lý và CTLN. Qua kết quả phỏng vấn và điều tra, tình hình giao
đất giao rừng tại 2 bản Nhộp và Ít Cang được tổng hợp trong biểu đồ 05.
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Biểu đồ 5. Công tác GĐGR tại các điểm nghiên cứu tỉnh Sơn La

Theo kết quả điều tra và phỏng vấn tại 2 bản thuộc Ban quản lý và tại CTLN Phù Yên
cho thấy, hình thức giao đất giao rừng ở đây bao gồm 2 hình thức là giao đất cấp GCNQSDĐ
và khoán bảo vệ rừng. Với Ban quản lý RPH-ĐD Thuận Châu, rừng chủ yếu khoán cho các
cộng đồng (trên 70% ở cả 2 bản Nhộp và Ít Cang), nhưng ở CTLN Phù Yên thì chỉ khoán cho
các hộ gia đình. Ở cả Ban quản lý và CTLN, trên 80% diện tích rừng đã được giao khoán.
b. Quảng Trị
Theo kết quả điều tra năm 2019, có trên 45% diện tích đất rừng được giao dưới dạng cấp
GCNQSDĐ. Qua kết quả điều tra và phỏng phấn tại huyện Đakrông hiện trạng giao đất giao
rừng của 3 xã Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Nang được thống kê tại biểu đồ 06.
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Biểu đồ 6. Hiện trạng GĐGR tại các điểm nghiên cứu tỉnh Quảng Trị

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù công tác giao đất, giao rừng đã được bàn giao cho
xã từ lâu, tuy nhiên việc giao rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tại các xã vẫn chưa
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hoàn thành. Tại Hướng Hiệp công tác giao đất giao rừng được triển khai chậm trễ nhất với chỉ
50% chưa giao, trong khi đó ở Ba Nang là 23,55% và Đakrông 19,10%. CTLN Đường 9 là một
chủ thể quản lý khác với các UBND xã, công ty chỉ thực hiện khoán rừng cho các hộ gia đình
với tỷ lệ đạt 47,5%. Tỷ lệ người dân được giao đất, giao rừng và có GCNQSDĐ ở xã Đakrông
và Ba Nang trung bình là 52,50% và 42,5% trong khi đó xã Hướng Hiệp tỷ lệ này chỉ đạt
17,50%. Các hộ nhận khoán rừng từ CTLN chỉ có hợp đồng khoán với công ty.
c. Cà Mau
Qua kết quả điều tra, phỏng vấn người dân tại VQG Mũi Cà Mau, BQL RPH Tam Giang
I và CTLN Ngọc Hiển, kết quả hiện trạng giao khoán đất rừng của 3 đơn vị được tổng hợp tại
biểu đồ 07.
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Biểu đồ 7. Hiện trạng GĐGR tại các điểm nghiên cứu tỉnh Cà Mau

Có thể thấy, các điểm nghiên cứu chỉ có hình thức khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình
theo hợp đồng khoán. Trong khi VQG chỉ khoán hơn 10% cho các hộ gia đình thì BQL Tam
giang I và CTLN Ngọc Hiển đã khoán trên 70% tổng diện tích rừng. Do đặc thù của rừng ngập
mặn và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào canh tác thủy sản dưới tán rừng nên nhiều hộ gia
đình mong muốn được nhận khoán rừng.
5.2.3 Thực trạng cơ chế lợi ích gắn với từng hình thức giao, khoán rừng
a. Cơ chế quản lý rừng và đất rừng
Pháp luật hiện hành quy định việc tiếp cận đất đai, bao gồm cả đất lâm nghiệp của các cá
nhân, tổ chức thuộc Nhà nước và bên ngoài Nhà nước như hộ gia đình và cá nhân được thực
hiện qua 2 cơ chế giao và khoán rừng. Việc giao khoán rừng và đất rừng đã tạo động lực cho
các cá nhân, hộ gia đình chủ động tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, nên nhận được sự hưởng
ứng cao của người dân trong việc nhận đất, nhận rừng để phát triển sản xuất. Các công ty lâm
nghiệp đã thực hiện chuyển đổi xóa bỏ cơ chế bao cấp trong sản xuất, chuyển sang tự hạch toán
kinh doanh độc lập theo cơ chế thị trường, thực hiện theo chuỗi trồng rừng, chăm sóc, khai
thác, tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, đã tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của
các đơn vị và người lao động tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại địa phương. Hoạt
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động giao, khoán đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa bên giao khoán và bên nhận khoán,
đảm bảo tính pháp lý; chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên qua hợp đồng giao
khoán. Cơ chế quản lý rừng tại các điểm nghiên cứu được thể hiện ở hình 03.

Hình 3. Cơ chế quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại các điểm nghiên cứu

Tại Sơn La và Quảng Trị 2 hình thước giao và khoán rừng, đất rừng đều được triển khai,
trong khi tại Cà Mau chỉ có 1 hình thức đó là hợp đồng khoán. Tại Sơn La, đất lâm nghiệp
được BQL/CTLN giao, khoán cho 2 đối tượng là cộng đồng dân cư và các hộ gia đình. Ở
Quảng Trị, đất lâm nghiệp lại được UBND xã/CTLN giao, khoán đến cộng đồng dân cư và các
hộ gia đình. Trong khi ở Cà Mau BQL/VQG/CTLN là các bên khoán, bên nhận khoán chỉ có
đối tượng là các hộ gia đình.
Hiện nay, cơ chế giao khoán rừng chi phối toàn bộ các lợi ích mà hộ gia đình hay cộng
đồng nhận khoán rừng được nhận. Dựa trên Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ phát triển rừng, các tỉnh đã có những
cơ chế quản lý và hỗ trợ bảo vệ phát triển rừng riêng phù hợp với đặc thù của từng tỉnh. Thông
qua cơ chế giao, khoán rừng, các cộng đồng hay các hộ gia đình sẽ được hưởng kinh phí khoán
bảo vệ rừng hàng năm, khoản kinh phí này dao động từ 50.000đ/ha/năm đến trên
500.000đ/ha/năm tùy từng địa phương. Nguồn tiền này đến từ các nguồn sau: 1)Tiền ngân sách
khoán bảo vệ rừng theo quyết định 38/2016/QĐ-TTg (300.000đ/ha/năm), 2) Tiền chi trả dịch
vụ môi trường rừng (Tùy khu vực), 3) Tiền hỗ trợ riêng từ các dự án đầu tư (Tùy dự án đầu tư).
Tùy từng địa phương mà thông qua hợp đồng giao, khoán các hộ gia đình và các cộng đồng
nhận được kinh phí từ cả 3 nguồn tiền trên hoặc chỉ nhận được 1 trong 3 loại, tùy theo thời gian
và địa điểm.
b. Nhận thức của người dân về cơ chế chia sẽ lợi ích
Cơ chế chia sẽ lợi ích là cơ chế đặc thù theo từng địa phương, từng cộng đồng cụ thể,
không có cơ chế chung cho toàn tỉnh. 3 tỉnh Cà Mau, Quảng Trị và Sơn La đều có cơ chế chia
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sẽ lợi ích đặc thù, trong đó Cà Mau nổi bật với cơ chế chia sẽ lợi ích từ rừng ngập mặn, Quảng
Trị và Sơn La đã được áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, tuy nhiên chỉ mới thí
điểm cho một số địa phương, chưa triển khai hết trên toàn tỉnh. Cả 3 tỉnh đều đã có triển khai
chương trình REDD+, tuy nhiên mới chỉ ở giai đoạn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
REDD+, chưa có thực hiện chi trả của REDD+.
Kết quả phỏng vấn về các cơ chế chia sẽ lợi ích ở các tỉnh nghiên cứu được thể hiện ở
các biểu đồ 08, 09 và 10
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Biểu đồ 8. Nhận thức của người dân về triển khai PFES, REDD+ tại 3 tỉnh nghiên cứu

Trên 70% người dân được phỏng vấn ở Cà Mau trả lời họ không biết REDD+ hay PFES
là gì, có được triển khai ở Cà Mau hay không. Trên 90% người dân ở Sơn La trả lời REDD+
không có ở địa phương họ mặc dù Sơn La đã có Kế hoạch hành động REDD+ giai đọa 20172020, trên 20% số người được phỏng vấn trả lời PFES không được triển khai ở địa phương họ
trong khi trên thực tế họ đang được nhận tiền PFES hàng năm. Tương tự, 97% số người dân
được phỏng vấn ở Quảng Trị trả lời REDD+ không triển khai ở Quảng trị khi thực tế Quảng
Trị là 1 trong các tỉnh thuộc vùng Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt
Nam giai đoạn 2 (FCPF-2)
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Biểu đồ 9. Nhận thức của người dân lợi ích từ PFES và REDD+ tại 3 tỉnh nghiên cứu
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100% người dân tại Cà Mau đều trả lời là họ không rõ về hình thức chi trả từ PFES,
tương tự trên 80% người dân cả 3 tỉnh trả lời họ không rõ về hình thức chi trả của REDD+.
100% người dân ở Cà Mau và Quảng Trị đều trả lời họ không biết về cơ chế chia sẽ lợi
ích và các biện pháp đảm bảo an toàn tài chính cả trong REDD+ và PFES, chỉ 20% người dân
ở Sơn La trả lời họ có biết về điều này, tuy nhiên họ không thể mô ta được chi tiết cơ chế đó là
như thế nào.
Nhìn chung nhận thức của người dân về REDD+ và PFES đang còn rất hạn chế.
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Biểu đồ 10. Nhận thức của người dân về giám sát các cơ chế chia sẽ lợi ích
và biện pháp đảm bảo an toàn tài chính

Tuy nhiên, qua kết quả tổng hợp số liệu thứ cấp và phỏng vấn cán bộ Chi cục Kiểm Lâm,
cán bộ Ban quàn lý rừng phòng hô, đặc dụng, cán bộ các CTLN, có thể tổng hợp được hiện
trạng các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có tại 3 tỉnh như sau:
c. Thực trạng cơ chế chia sẽ lợi ích gắn với rừng và đất rừng tỉnh Cà Mau
Đối tượng nghiên cứu tại Cà Mau là Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau, Ban quản lý
rừng phòng hộ (BQLRPH) Tam giang 1 và CTLN Ngọc Hiện với 100% diện tích rừng đều là
rừng ngập mặn, trong đó tỷ lệ diện tích đất có cây rừng trên diện tích đất kênh bờ và vuông
tôm dao động từ 55/45 đến 60/40.
Các hộ gia đình nhận khoán rừng thông qua hợp đồng khoán rừng, mỗi hộ được nhận
khoán bình quân từ 3-5 ha với thời gian mỗi hợp đồng khoán khác nhau giữa các chủ rừng do
đặc thù, tính chất của loại rừng. Ngân sách khoán bảo vệ rừng theo quyết định 38
(300.000đ/ha/năm) được dùng công tác quản lý bảo vệ rừng thường xuyên của Vườn quốc gia
hoặc các Ban quản lý (Kinh phí tuần tra bảo vệ rừng)
Tại VQG Mũi Cà Mau, 100% diện tích là rừng đặc dụng, phải tuân thủ các quy định khắt
khe về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phần lớn diện tích rừng của VQG đều do VQG quản
lý bảo vệ, tuy nhiên tại khu phục hồi sinh thái với diện tích 960,7 ha có 221 hộ gia đình sinh
sống từ trước khi thành lập vườn, vậy nên VQG đã tiến hành khoán rừng cho các hộ gia đình
quản lý và canh tác đầm tôm để sinh sống, tuy nhiên phải đảm bảo độ che phủ của cây rừng
đạt 60%. Từ 5 năm trở về trước, các hợp đồng khoán có thời hạn 5 năm, tuy nhiên ở thời điểm
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hiện tại hợp đồng khoán chỉ có hiệu lực 1 năm. Cơ chế chia sẽ lợi ích được thiết lập bởi hợp
đồng khoán rừng, trong đó đại diện VQG và chủ hộ gia định cùng ký vào hợp đồng. Điều khoản
hợp đồng quy định rõ:
1. Người dân được phép nuôi thủy sản trên diện tích mặt nước thuộc diện tích được
khoán, được hưởng 100% lợi ích thu được từ việc nuôi thủy sản trên mặt nước
2. Người dân tuyệt đối không được phép tác động đến rừng (không được chặt cây, chặt
cành), những trường hợp cụ thể rất cần thiết phải tác động đến cây rừng thì phải báo cáo VQG,
được cán bộ VQG trực tiếp xuống hướng dẫn thực hiện.
3. Diện tích rừng trên diện tích mặt nước luôn phải đảm bảo đạt tỷ lệ 60%/40%.
Tại BQLRPH Tam Giang 1, rừng tại đây được phân thành 2 loại rừng với 2 hình thức
khoán với cơ chế lợi ích khác nhau.
Với rừng phòng hộ, hợp đồng khoán có thời hạn từ 5 năm, cơ chế chia sẽ lợi ích về cơ
bản giống với VQG, đó là:
1. Người dân được phép nuôi thủy sản trên diện tích mặt nước thuộc diện tích được
khoán, được hưởng 100% lợi ích thu được từ việc nuôi thủy sản trên mặt nước
2. Người dân tuyệt đối không được phép tác động đến rừng (không được chặt cây, chặt
cành), những trường hợp cụ thể rất cần thiết phải tác động đến cây rừng thì phải báo cáo
BQLRPH, được cán bộ của ban quản lý trực tiếp xuống hướng dẫn thực hiện.
3. Diện tích rừng trên diện tích mặt nước luôn phải đảm bảo đạt tỷ lệ 60%/40%.
Với rừng sản xuất, hợp đồng khoán có thời hạn từ 1 năm, 5 năm trở về trước hợp đồng
có thời hạn 5-10 năm, có thời điểm là 20 năm. Cơ chế chia sẽ lợi ích được thiết lập như sau:
1. Người dân được phép nuôi thủy sản trên diện tích mặt nước thuộc diện tích được
khoán, được hưởng 100% lợi ích thu được từ việc nuôi thủy sản trên mặt nước
2. Diện tích rừng trên diện tích mặt nước luôn phải đảm bảo đạt tỷ lệ 60%/40%.
3. Trên diện tích đất có rừng, người dân có quyền khai thác khi cây rừng đến chu kỳ khai
thác theo quy định, tuy nhiên sau khi khai thác xong người dân phải trồng lại đủ diện tích rừng
đã khai thác. Nếu người dân tự thiết kế khai thác và thiết kế trồng rừng lại thì họ được hưởng
100% tiền thu được từ các sản phẩm khai thác. Nếu cần BQLRPH hỗ trợ thiết kế khai thác và
thiết kế trồng rừng lại, các hộ gia đình bị thu lại 5% giá trị thu được từ sản phẩm khai thác.
Tại công ty lâm nghiệp Ngọc Hiển, 90% diện tích rừng đã khoán cho các hộ gia đình với
hợp đồng khoán có thời hạn từ 15-20 năm. Cơ chế chia sẽ lợi ích được thiết lập như sau:
1. Người dân được phép nuôi thủy sản trên diện tích mặt nước thuộc diện tích được
khoán, được hưởng 100% lợi ích thu được từ việc nuôi thủy sản trên mặt nước
2. Diện tích rừng trên diện tích mặt nước luôn phải đảm bảo đạt tỷ lệ 60%/40%.
3. Trên diện tích đất có rừng, người dân có quyền khai thác khi cây rừng đến chu kỳ khai
thác theo quy định, tuy nhiên sau khi khai thác xong người dân phải trồng lại đủ diện tích rừng
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đã khai thác. Công ty thu lại 5% giá trị sản phẩm khai thác, được tính là công thiết kế trồng
rừng và thiết kế khai thác.
Tại cả 3 điểm nghiên cứu của tỉnh Cà Mau, đều đã có thí điểm chi trả dịch vụ môi trường
rừng thông qua mô hình Vuông tôm sinh thái. Nguồn thu là từ các doanh nghiệp kinh doanh
tôm sinh thái. Theo cơ chế này, các hộ gia đình sẽ được chi trả thêm 500.000 đồng/ha/năm nếu
ao tôm của họ được công nhận là ao tôm sinh thái (Điều kiện của 1 ao tôm sinh thái: 1) diện
tích từ 3 ha trở lên, 2) diện tích đất có rừng/tỷ lệ diện tích mặt nước đạt tỷ lệ 60%/40%, 3) Canh
tác hoàn toàn theo phương thức quảng canh). Người dân nhận 100% tiền chi trả trực tiếp từ
doanh nghiệp, không bị trừ bất cứ khoản chi phí nào cho các bên liên quan.
d. Thực trạng cơ chế chia sẽ lợi ích gắn với rừng và đất rừng tỉnh Quảng Trị
Ở tỉnh Quảng Trị, tại một số khu vực như xã Đakrông, xã Ba Nang thuộc huyện Đakrông,
một số khu vực rừng thuộc CTLN Đường 9, các hộ gia đình hoặc cộng đồng nhận giao rừng,
khoán rừng được nhận khoản tiền chi trả dao động từ 270,000 – 300,000 đồng/ha/năm. Đây là
tiền từ ngân sách khoán bảo vệ rừng hoặc từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, các hộ gia
đình và cộng đồng chỉ được nhận từ 1 loại hình chi trả.
Quỹ bảo vệ phát triển rừng là đơn vị quản lý và kiểm soát các khoản tiền chi trả này. Tiền
chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm được chuyển về tài khoản của UBND xã hoặc tài
khoản của CTLN. Xã và CTLN thành lập ban quản lý FPES nhằm quản lý và thực hiện chi trả
tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm, bao gồm 4 thành viên là trưởng ban, phó ban, ủy viên
và kế toán.
Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng chuyển qua tài khoản UBND xã hoặc CTLN được
trích lại 10% cho quản lý phí.
+ Với tiền của các hộ gia đình, xã hoặc CTLN sẽ thanh toán trực tiếp cho chủ hộ trên cơ
sở kết quả kiểm tra toàn bộ diện tích rừng do hộ nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo quy
định sau khi trừ đi 10% quản lý phí.
+ Với tiền của cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, xã thanh toán trực tiếp cho
trưởng nhóm cộng đồng, thường là trưởng thôn, trưởng bản. Các cộng đồng được nhận tiền
FPES cũng thành lập ban quản lý gồm trưởng ban và 3 ủy viên để theo dõi chi tiêu. Tiền FPES
của cộng đồng được dùng cho việc quản lý bảo vệ rừng chung của cộng đồng. Các cộng đồng
thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng thôn bản. Các thành viên của tổ quản lý bảo vệ rừng thôn bản
chia thành các nhóm nhỏ 3 người, luân phiên đi tuần tra, bảo vệ rừng. Họ được chi trả tiền xăng
xe và tiền ăn trưa theo quy định của cộng đồng.
Thu chi từ tiền PFES được ghi chép và báo cáo cho ban quản lý cấp xã 6 tháng 1 lần. Xã
và CTLN thực hiện báo cáo với Quỹ bảo vệ phát triển rừng mỗi năm 1 lần theo quy định.
e. Thực trạng cơ chế chia sẽ lợi ích gắn với rừng và đất rừng tỉnh Sơn La
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Tại Sơn La, nghiên cứu được thực hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thuận
Châu và CTLN Phù Yên. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng chủ yếu được thu từ các công
ty thủy điện thuộc lưu vực sông Đà và lưu vực sông Mã. Theo định mức chi trả của các nhà
máy thủy điện thuộc lưu vực sông Đà và lưu vực sông Mã, đơn giá chi trả cho 1 ha rừng lưu
vực Sông Đà là 542,460 đồng, cho lưu vực Sông Mã là 196,150 đồng (kết quả thực hiện năm
2019, chi trả cho năm 2018, nguồn: Chi cục kiểm lâm Sơn La).
Tiền PFES hàng năm sẽ được các chủ rừng chuyển cho bên nhận khoán (cộng đồng, hộ
gia đình) sau khi trừ đi 10% tiền quản lý. Với khoản tiền chuyển đến cho cộng đồng thôn bản,
các thôn thành lập Tổ kiểm soát quá trình thu chi tiền PFES gồm 6 người, bao gồm Trưởng
thôn, Công an viên, đại diện Hội nông dân, đại diện Hội cựu chiến binh, đại diện Hội phụ nữ
và Kế toán. Tổ kiểm soát này sẽ kiểm soát sự thu chi nguồn tiền PFES, báo cáo lên chủ rừng
hàng năm. Tại bản Ít Cang và bản Nhộp, tiền PFES được cộng đồng thôn chi như sau:
+ 50% chia đều chi trả cho tất cả các hộ dân trong cộng đồng
+ 50% còn lại được cộng đồng thôn phục vụ xây dựng các công trình công cộng của
thôn như Nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ mục đích chung như loa đài, các vật
dụng trong nhà văn hóa. Số tiền còn lại được chi trả cho tổ Phòng cháy chữa cháy rừng và tổ
quản lý bảo vệ rừng thôn bản. Thành viên của các tổ này chia thành các nhóm nhỏ từ 3-5 người
luân phiên đi tuần tra bảo vệ rừng, mỗi lần họ được chi trả từ 50.000-70.000 đồng/người/ngày
Tại cả 3 tỉnh nghiên cứu, để nhận được các lợi ích theo hợp đồng giao khoán, các hộ
gia đình, các cộng đồng phải đảm bảo thực hiện quản lý bảo vệ rừng đúng theo các điều khoản
của Hợp đồng khoán. Kết quả quản lý bảo vệ rừng sẽ được kiểm tra hàng năm, cụ thể như sau:
Phương pháp tiến hành: kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, căn cứ bản đồ thiết kế để
xác định vị trí, ranh giới, tỷ lệ kết quả thực hiện, cụ thể:
+ Trường hợp 100% diện tích rừng không bị tác động phá hoại: được nghiệm thu hoàn
thành 100% khối lượng công việc;
+ Trường hợp rừng bị phá hoại (đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) (chặt phá, xâm
lấn, phát, đốt rừng làm nương, rẫy, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật...), trường
hợp khai thác rồi không trồng lại đủ diện tích đã khai thác (đối với rừng sản xuất) căn cứ tình
hình cụ thể chủ rừng sẽ xác định thanh khoản giá trị thực hiện hợp theo từng trường hợp cụ
thể.
5.3. Tác động của giao, khoán rừng và các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có đối với cộng đồng,
người dân địa phương, xã, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng
5.3.1 Tác động của giao, khoán rừng và các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có
a) Công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được cải thiện
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Tại các tỉnh nghiên cứu, ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát rừng được nâng cao từ chính
quyền địa phương đến các cộng đồng và người dân địa phương. Công tác giao khoán rừng cho
cộng đồng đã góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá nghề rừng. Nhờ có phí chi trả dịch vụ
môi trường rừng kết hợp giao khoán rừng, năm 2019 công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng
cháy chữa cháy rừng trên địa bàn các tỉnh nghiên cứu đã có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng
rừng, môi trường sinh thái từng bước được cải thiện, theo số liệu thống kê chi cục lâm nghiệp
và các đơn vị chủ rừng, số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản
giảm sâu cả 3 tiêu trí: Số vụ vi phạm, số diện tích và số lâm sản bị thiệt hại. Ví dụ ở Sơn la
năm 2019 giảm 967 vụ so với năm 2009 (năm 2009 có 1,434 vụ, năm 2019 có 357 vụ).
Ở các tỉnh nghiên cứu, 100% các xã trọng điểm có kiểm lâm địa bàn tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp,
nhất là PCCC rừng. Các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động,
dụng cụ tuần tra canh gác rừng. Các chủ rừng như các BQL, các CTLN đã nắm và thực hiện
đúng các quy định và hướng dẫn, tiền dịch vụ môi trường rừng, đã chi trả đầy đủ cho các cộng
đồng và các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. Nguồn tiền này giúp thành lập các tổ quản lý
bảo vệ rừng thôn bản, mua sắm trang thiết bị PCCC rừng. Cũng từ nguồn tiền dịch vụ này, đã
giúp các cộng đồng thôn bản xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của bản, quy định rõ trách
nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng.
Tại Cà Mau, việc giao khoán rừng cho dân khuyến khích người dân nuôi tôm sinh thái
giúp bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tránh nạn phá rừng nuôi tôm trái phép.
b) Tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình sống gần rừng được nâng
cao.
Đối với người dân địa phương, các hộ gia đình, chế độ khoán bảo vệ rừng cùng phí chi
trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại những đóng góp rất quan trọng trong việc ổn định và
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc sống phụ thuộc
vào rừng. Cùng với công tác tuyên truyền, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đã
thu hút lực lượng lao động lớn trong dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn
trực tiếp tham gia bảo vệ rừng.
Hàng năm tại Sơn La có trên 43.000 hộ gia đình, chiếm 40,26% toàn quốc được hưởng
lợi từ PFES và các lợi ích khác từ rừng mang lại đã tích cực góp phần ổn định an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên các làng, bản thôn xóm.
Tại Đakrông, Quảng Trị, theo số liệu báo cáo của huyện, công tác quản lý bảo vệ và giao
đất giao rừng có chuyển biến tích cực, góp phần lớn vào phát triển kinh tế của huyện. Giá trị
sản xuất của ngành lâm nghiệp đạt 61,21 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018;
Tại Cà Mau, trên 90% các hộ gia đình đã được nhận khoán rừng tự nhiên có kinh tế phụ
thuộc vào rừng, đời sống bước đầu ổn định do có thu nhập đều đặn từ việc nuôi thủy sản dưới
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tán rừng. Nhiều hộ có kinh tế phát triển do do diện tích nhận khoán lớn, biết cách áp dụng khoa
học kỹ thuật vào nuôi thủy sản xen canh, nâng cao hiệu suất sinh thái của rừng ngập mặn và
kết hợp với kinh doanh du lịch sinh thái hộ gia đình.
c) Độ che phủ và chất lượng rừng tăng lên
Để đánh giá chất lượng các loại rừng trên địa bàn, bên cạnh thu thập số liệu thứ cấp về
diễn biến rừng hàng năm từ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng
vấn các cán bộ (cán bộ BQL, cán bộ VQG, cán bộ các CTLN, cán bộ xã) cùng với người dân
tại các địa phương về chất lượng rừng của nơi họ đang sinh sống và làm việc. Kết quả thể hiện
trong biểu đồ sau 11.

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Biểu đồ 11. Chất lượng rừng ở khu vực nghiên cứu

Tại Sơn La, phần lớn người dân và cán bộ nơi đây đánh giá cao về chất lượng rừng tự
nhiên cũng như rừng trồng trên địa bàn. Có 83,30% ý kiến cho rằng rừng tự nhiên đạt chất
lượng tốt, 73,91% ý kiến tương tự với rừng trồng.
Tại Quảng Trị, 50% người dân và cán bộ nơi đây đánh giá rừng tự nhiên trên địa bàn của
mình ở mức trung bình. Tương tự, đối với rừng trồng cũng được 47,62% ý kiến đánh giá chất
lượng ở mức trung bình.
Tại Cà mau, chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng cũng được đánh giá khá tốt, có
61,90% ý kiến đánh giá rừng tự nhiên ở mức tốt, ở rừng trồng cũng có đến 52,385 ý kiến đánh
giá ở mức tốt.
Kết quả kiểm định Chi square test về chất lượng rừng tự nhiên tại 3 tỉnh cho thấy sự khác
nhau rõ rệt với Sig.=0,00 nhỏ hơn 0,05. Tương tự, đối với rừng trồng, kết quả kiểm tra cũng
cho thấy sự khác nhau rõ rệt giữa chất lượng rừng của 3 tỉnh với Sig.=0,00 nhỏ hơn mức ý
nghĩa 0,05. Có thể thấy rằng, với vùng sinh thái, loại rừng, phương thức quản lý bảo vệ và phát
triển rừng khác nhau sẽ có ảnh hưởng hưởng đến chất lượng rừng tại 3 địa điểm nghiên cứu.
Sơn La và Cà Mau được cán bộ và người dân địa phương đánh giá chất lượng rừng tốt hơn
Quảng Trị. Tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả phỏng vấn từ các đối tượng được phỏng vấn, chưa
có kiểm chứng thực địa nên chưa phản ánh hết được bản chất, nguyên nhân sâu xa của sự khác
biệt về chất lượng rừng giữa các khu vực khi đây là chỉ tiêu phụ thuộc vào nhiều yêu tố, như
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điều kiện tự nhiên, vị trị đía lý, loại rừng khác nhau, đặc điểm kinh tế văn hóa từng địa phương,
công tác quản lý bảo vệ, v.v.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến
tại cơ sở của các địa phương đã tạo động lực cho người dân tham gia bảo vệ rừng tự nhiên và
phát triển rừng trồng. Tại các địa phương nghiên cứu, tỷ lệ độ che phủ rừng bình quân tăng
0,5%/năm. Những bước chuyển biến đáng kể từ công tác giao đất giao rừng đã góp phần quan
trọng vào mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc của của các tỉnh. Trong những năm gần đây
chất lượng rừng được cải thiện, tính đa dạng sinh học của rừng được bảo vệ và ngày càng phát
triển. Cụ thể ở các địa phương nghiên cứu, trong 5 năm trở lại đây số vụ vi phạm về phá rừng
giảm, số vụ cháy rừng trên diện rộng giảm đồng nghĩa với việc chất lượng rừng và độ đa dạng
sinh học tăng lên.
5.3.2 Tồn tại/bất cập trong giao, khoán rừng và các cơ chế chia sẽ lợi ích hiện có
Tại cả 3 điểm nghiên cứu đều tồn tại chung một số bất cập, cụ thể như sau:
a. Cơ chế quản lý rừng tự nhiên và đất rừng (đặc biệt là đối với rừng phòng hộ, rừng
sản xuất) không đồng nhất giữa các điểm nghiên cứu.
Cơ chế quản lý rừng và đất rừng tại các điểm nghiên cứu chủ yếu thông qua hình thức
giao, khoán rừng, thể hiện ở sơ đồ Hình 3 trình bày trong phần 5.2.3. Ở cấp đầu tiên là Nhà
nước giao, khoán rừng cho các đơn vị chủ rừng như các vườn quốc gia, khu bảo tổn, các ban
quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các công ty lâm nghiệp, các cộng đồng và hộ gia đình, bên
nhận giao được cấp GCNQSD đất. Tiếp sau đó, các đơn vị chủ rừng lại khoán bảo vệ rừng tới
các hộ gia đình theo hợp đồng khoán.
b) Hợp đồng khoán rừng ngắn hạn, chỉ có 1 năm
Hiện tại, ở 3 tỉnh Cà Mau, Quảng Trị và Sơn La, phần lớn rừng đã được giao cho các
các BQLRPH, VQG, các CTLN và UBND các xã quản lý. Các đơn vị quản lý rừng này thực
hiện khoán quản lý bảo vệ cho dân theo hợp đồng khoán rừng, thời hạn hợp đồng ở thời điểm
hiện tại thường là 1 năm. Kết quả phỏng vấn được thể hiện ở biểu đồ 12.
100% hợp đồng khoán rừng ở Sơn La có thời hạn 1 năm, trong khi đó tỷ lệ này ở Cà
Mau và Quảng Trị lần lượt là 79% và 68%. Thời hạn khoán rừng dài trên 1 năm, thường từ 5
năm trở lên thường là các hợp đồng khoán giữa các CTLN với các hộ gia đình.
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Biểu đồ 12: Tỷ lệ thời hạn hợp đồng khoán rừng tại các điểm nghiên cứu

Đối với các hộ gia đình hoặc các cộng đồng nhận khoán rừng và có kinh tế hoàn toàn
phụ thuộc vào rừng như ở Cà Mau, đây là khoảng thời gian rất ngắn, tạo tâm lý không an tâm
bỏ vốn đầu tư, không an tâm sinh sống. Còn đối với các hộ gia đình và cộng đồng như ở Bản
Nhộp, bản Ít Cang, Sơn La, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng và nhận tiền chi trả dịch vụ
môi trường rừng hàng năm, hợp đồng khoán ký lại hàng năm cũng tạo cảm giác bất an, lo sợ
mất mát trong quá trình kiểm tra, đánh giá lại để ký lại hợp đồng,
Đối với các chủ rừng, thời hạn 1 năm cũng gây ra nhiều áp lực cho công tác kiểm tra
đánh giá và ký lại hợp đồng. Hoạt động này diễn ra hàng năm, trên diện tích rừng rộng lớn gây
tốn kém, lãng phí thời gian, kinh phí và nhân lực.
b) Phần lớn các diện tích rừng giao cho hộ gia đình và cộng đồng trong thời gian gần đây
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Kết quả phân tích từ dữ liệu thứ cấp về hiện trạng cấp GCNSDĐ cho các diện tích rừng
giao cho cộng đồng và hộ gia đình do chi cục kiểm lâm các tỉnh cung cấp được thể hiện ở biểu
đồ 13.
Các điểm nghiên cứu ở Cà Mau, 100% các hộ nhận khoán từ VQG, BQLRPH và CTLN
nên không thuộc đối tượng được cấp GCNQSDĐ mà chỉ có hợp đồng khoán.

Biểu đồ 13. Tỷ lệ cấp GCNSDĐ ở các điểm nghiên cứu

Đối Quảng Trị và Sơn La, với các diện tích rừng do UBND xã quản lý, xã vẫn xây dựng
kế hoạch giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình hàng năm, tuy nhiên việc cấp GCNQSDĐ
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rất chậm trễ. Cụ thể, tại các điểm nghiên cứu ở tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ diện tích được cấp
GCNQSDĐ so với diện tích rừng đã giao chỉ dao động từ 10-50%, phổ biến là từ 10-20%.
Nguyên nhân của việc chậm trễ này là để được cấp GCNQSDĐ, các hộ gia đình hoặc các cộng
đồng cần nộp lệ phí theo quy định và làm các thủ tục tại UBND huyện - điều kiện giao thông
đi lại khó khăn. Do đó người dân không muốn thực hiện các thủ tục để được cấp GCNQSDĐ.
c) Có sự chồng lấn về ranh giới trên thực địa giữa các hộ, nhiều mảnh đất được khoanh
vẽ trong sổ đỏ của hộ lại không trùng với diện tích trên thực tế.
Trong thực tế triển khai thực hiện, tổ công tác GĐGR thường bỏ qua một số bước trong
quy định nhằm tiết kiệm thời gian và kinh phí. Cụ thể, có thể một số cuộc họp tại các thôn và
xã không được tiến hành theo yêu cầu mà bị cắt ngắn hoặc bỏ qua; tại nhiều nơi, các cuộc họp
này thường không có sự tham gia đầy đủ của các ban ngành có liên quan; giao đất thiếu bản đồ
hoặc có bản đồ nhưng bản đồ không cập nhật tình trạng rừng và đất tại thời điểm giao đất; giao
đất bỏ qua một số hoạt động ngoại nghiệp khi giao đất, vì vậy các hộ không xác định rõ được
ranh giới lô rừng của mình hoặc diện tích lô rừng trên sổ đỏ không đúng với lô rừng hộ quản
lý trên thực tế.
Trong các điểm nghiên cứu ở Quảng Trị, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn sâu kiểm lâm
địa bàn cán bộ lâm nghiệp xã và 5 hộ có nhận đất rừng đã được cấp GCNQSDĐ của xã Ba
Nang về thực trạng của GCNQSDĐ. Kết quả được thể hiện ở biểu đồ 14.

Biểu đồ 14. Thực trạng GCNQSDĐ ở xã Ba Nang – Quảng Trị

d) Nhận thức của người dân về REDD+ và PFES đang còn rất hạn chế.
Hầu hết người dân được phỏng vấn ở các điểm nghiên cứu không biết REDD+ hay PFES
là gì, không rõ về hình thức chi trả từ PFES và REDD+, không biết về cơ chế chia sẽ lợi ích và
các biện pháp đảm bảo an toàn tài chính cả trong REDD+ và PFES dù họ đang là đối tượng
trực tiếp được hưởng lợi ích từ PFES và các lợi ích khác từ rừng.
e) Ở một số điểm nghiên cứu, chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện mới chỉ thí điểm
thông qua dự án đầu tư, chưa đảm bảo sẽ được chi trả bền vững, lâu dài
Tại các điểm nghiên cứu tại Cà Mau, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do các công ty
nuôi tôm sinh thái chi trả trong khuôn khổ dự án thí điểm nuôi tôm sinh thái, bước đầu đã hình
thành cơ chế chia sẽ lợi ích từ rừng trong cộng đồng và các hộ gia đình có vuông tôm duới tán
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rừng. Tuy nhiên, nguồn tiền này sẽ không còn nữa khi kết thúc dự án, điều này sẽ tạo ra nhiều
bất lợi cho cả chủ rừng, cộng đồng và hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng khi người dân nảy
sinh tâm lý bỏ bê việc bảo vệ rừng, gây áp lực cho vấn đề quản lý của các chủ rừng.
f) Tiền chi trả từ dịch vụ môi trường rừng thấp, không đồng đều giữa các khu vực, các
cộng đồng địa phương
Do nguồn thu và đối tượng thu còn hạn chế, mức thu còn thấp so với tiềm năng, vậy nên
mặc dù nguồn thu toàn quốc lớn nhưng mức chi cho từng chủ rừng còn chưa cao, người làm
nghề rừng chưa sống được bằng nghề rừng, chưa thực sự yên tâm để bảo vệ, phát triển rừng.
Bên cạnh đó, định mức chi trả tại một khu vực cụ thể phụ thuộc vào mức thu đối với các đối
tượng thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trong khu vực, vì vậy tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong một khu vực do một chủ rừng quản lý nhưng lại khác nhau. Ví dụ ở Sơn La,
tại BQLRPH Thuận Châu, những diện tích rừng thuộc lưu vực sông Mã, tiền chi trả dịch vụ
cho các hộ gia đình chỉ từ 150,000-200,000 đồng/ha/năm. Tuy nhiên, với những diện tích rừng
thuộc lưu vực sông Đà, tiền chi trả cho các hộ gia đình lớn hơn 500,000 đồng/ha/năm. Điều
này gây nên tâm lý so bì giữa các cộng đồng địa phương, giữa các hộ gia đình trong công tác
nhận khoán bảo vệ rừng, gây áp lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý.
Bức tranh toàn cảnh về đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các điểm nghiên cứu
được thể hiện ở biểu đồ 15.

Biểu đồ 15. Thực trạng đơn giá PFES ở các điểm nghiên cứu

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào nguồn thu cũng tạo ra cảnh các địa phương trong cùng
khu vực nhưng có địa phương được chi trả, có địa phương không được chi trả. Ví dụ với 3 xã
nghiên cứu ở Quảng Trị là xã Hướng Hiệp, xã Đakrông và xã Ba Nang, cả 3 xã này đều thuộc
huyện Đakrông, tuy nhiên chỉ có 2 xã Đakrông và Ba Nang có tiền chi trả dịch vụ môi trường
rừng, xã Hướng Hiệp không có. Bản chất của chính sách PFES là tăng thu nhập từ rừng cho
người dân địa phương, khuyến khích họ tự nguyện quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn sống của
họ. Tuy nhiên, với các địa phương lân cận nhau mà lợi ích họ nhận được không giống nhau,
dẫn đến tâm lí đố kỵ, chán nản, bất bình và hậu quả là bỏ bê, từ chối nhận khoán bảo vệ rừng.
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5.4. Hiện trạng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đất rừng và các cơ chế chia sẽ lợi ích
hiện có với VPA/FLEGT và REDD+
5.4.1 Đối với VPA/FLEGT
Hiệp định VPA/FLEGT chính thức có hiệu lực vào ngày 01/6/2019, đây là dấu mốc khởi
đầu việc Việt Nam và EU cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác và thương
mại gỗ bất hợp pháp. Sáng kiến FLEGT có mục tiêu quan trọng là loại bỏ các sản phẩm gỗ bất
hợp pháp, trong đó có các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam ra khỏi thị trường EU. Về
nguyên tắc, sản phẩm gỗ được coi là hợp pháp là sản phẩm tuân thủ toàn bộ những quy định
của Việt Nam, bao gồm các quy định liên quan đến tính pháp lý của đất rừng nơi gỗ được khai
thác, liên quan đến khai thác, vận chuyển, chế biến và thương mại, việc tuân thủ các quy định
về môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đồng ý
với quan điểm thiết lập hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ sao cho yêu cầu về tính hợp
pháp đối với các sản phẩm gỗ xuất khẩu giống như các yêu cầu sẽ được áp dụng cho các sản
phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Vậy thực trạng quản lý, phát triển rừng ở thời điểm hiện tại có liên quan như thế nào đến
nguồn gỗ khai thác trong nước?
Đến nay, tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình hoặc giữa hộ gia đình với các
đơn vị quản lý như Ban quản lý rừng phòng hộ, vườn quốc gia hay các công ty lâm nghiệp vẫn
đang diễn ra ở một số địa phương với rất nhiều lí do khác nhau, trong đó phổ biến là lí do chồng
lấn về quyền truyền thống đối với đất đai của người dân được thiết lập trước khi thực hiện giao
đất và quyền pháp lý đối với đất đai được hình thành do giao đất. Gỗ được khai thác từ diện
tích rừng có tranh chấp có nguồn gốc pháp lý không rõ ràng sẽ không đáp ứng được các yêu
cầu của VPA/FLEGT.
Tương tự như vậy, hệ thống TLAS cũng không chấp nhận các sản phẩm gỗ khai thác từ
diện tích rừng có tranh chấp được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Điều này có nghĩa rằng để gỗ
được khai thác từ rừng đáp ứng được các yêu cầu về tính hợp pháp theo quy đinh định của
VPA, Chính phủ cần có cơ chế giải quyết mâu thuẫn đất đai tồn tại hiện nay.
Về lý thuyết, việc đóng cửa rừng tự nhiên sẽ giảm khai thác gỗ bất hợp pháp từ nguồn
rừng này. Tuy nhiên, trong điều kiện thực thi luật và các chính sách vẫn còn yếu, đặc biệt tại
cấp địa phương (bằng chứng là khai thác gỗ lậu vẫn tồn tại ở nhiều nơi) việc đóng của rừng tự
nhiên chưa đảm bảo đạt được mục tiêu kiểm soát tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp. Nói
cách khác, gỗ lậu có thể vẫn sẽ tồn tại trong chuỗi cung mặc dù Chính phủ áp dụng chính sách
đóng cửa rừng.
Đối với nguồn gỗ khai thác từ rừng trồng, đến nay nhiều ý kiến cho rằng tính hợp pháp
của gỗ rừng trồng là tương đối rõ ràng vì thực hiện GĐGR đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng
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và rõ ràng về quyền trên đất. Nhận xét này đúng, tuy nhiên đã bỏ qua một số vấn đề quan trọng,
cụ thể như sau:
+ Trong khuôn khổ của VPA/FLEGT, gỗ được coi là hợp pháp đòi hỏi cần phải có bằng
chứng hợp pháp rõ ràng. Đối với nguồn gỗ rừng trồng của hộ gia đình hoặc cộng đồng, một
trong những bằng chứng nhằm xác định tính hợp pháp của gỗ là GCNQSDĐ của hộ nhận đất.
Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn nhiều diện tích rừng và đất rừng đã giao cho các đối tượng này
nhưng chưa cấp GCNQSDĐ (phân tích ở mục 5.2.1.2). Điều này có thể sẽ làm cho gỗ rừng
trồng của các hộ trồng trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận gặp phải khó khăn trong việc
chứng minh nguồn gốc hợp pháp gỗ khai thác.
+ Vấn đề chồng lấn ranh giới, không rõ ranh giới giữa GCNQSDĐ và thực tế như đã
phân tích ở điểm c, mục 5.2.2.2 làm cho việc xác định tính hợp pháp của gỗ rừng trồng trên đất
được giao cho hộ cũng gặp nhiều khó khăn.
Như vậy, để đảm bảo gỗ khai thác đủ điều kiện của VPA/FLEGT thì Chính phủ cần có
những chỉ đạo cụ thể, về từng địa phương cụ thể, hướng dẫn thực thi các giải pháp nhằm giải
quyết các vấn đề còn tồn tại như đã nêu trên.
5.4.2 Đối với REDD+
Trong các nguyên tắc đảm bảo an toàn REDD+, một số điểm liên quan trực tiếp đến cộng
đồng địa phương cần được thực thi bao gồm: i) Cung cấp thông tin giải thích các quy định, thủ
tục về Lâm nghiệp và Đất đai bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi,
vùng sâu. người dân vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo họ nắm được thông tin, hiểu rõ được các
nội quy, quy định, mục đích, yêu cầu của các hoạt động liên quan đến rừng, đất rừng trong cơ
chế thực hiện REDD+; ii) Việc tiếp cận thông tin của cộng đồng cần được đảm bảo, quá trình
tham vấn cộng đồng (FPIC) cần được thực hiện theo quy đinh, kể cả trong các quy trình lập kế
hoạch và thực hiện thí điểm REDD+ ở các tỉnh, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cộng đồng và
các bên liên quan; iii) Các quyền sử dụng và tiếp cận đất rừng theo luật định cũng như quy
trình giao đất, lập hồ sơ và phân giới cần phải được đánh giá và củng cố để các diện tích rừng
triển khai REDD+ đảm bảo rõ ràng về ranh giới, đầy đủ giấy tờ hợp pháp
Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu tại 3 tỉnh Cà Mau, Quảng Trị và Sơn La, là 3 tỉnh đều đã
thực hiện triển khai REDD+, đã xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2017-2020
nhưng hầu như người dân địa phương tại các điểm nghiên cứu chưa nắm được thông tin về
REDD+, các quy định, các các lợi ích sẽ được nhận nếu REDD+ thực hiện chi trả. Như vậy
quy định về cung cấp thông tin và tiếp cận thông tin (ý i, ii ở trên) của REDD+ chưa được đảm
bảo. Khi REDD+ có thể thực hiện việc chi trả, cũng đòi hỏi xây dựng cơ chế chi trả như việc
chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đã thực hiện. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn tại cả 3
tỉnh nghiên cứu cũng cho thấy rằng, trên 90% người dân địa phương không biết cụ thể cơ chế
hưởng lợi họ được nhận. Chỉ những người đứng đầu (trưởng thôn, trưởng bản), cán bộ xã được
30

biết về chi tiết của cơ chế chia sẽ lợi ích, ví dụ các bên liên quan là các bên nào, mỗi bên được
hưởng lợi cụ thể bao nhiêu %, tiền nhận được từ dịch vụ môi trường rừng về tới xã, về tới cộng
đồng được phân bổ hay chi tiêu cụ thể thế nào?,…, tất cả các vấn đề này phần lớn người dân
không biết, họ chỉ biết là mỗi năm họ được phát 1 số tiền cụ thể cho 1 ha rừng họ bảo vệ. Người
dân cũng không biết tại sao hai địa phương sát cạnh nhau nhưng 1 địa phương có nhận được
tiền PFES nhưng 1 địa phương lại không được nhận. Điều này chưa thỏa mãn với các nguyên
tắc đảm bảo an toàn REDD+.
Bản chất của REDD+ là thực hiện việc chi trả dựa vào kết quả. Chi trả của REDD+ được
thực hiện khi có các bằng chứng tin cậy chứng minh rằng thực hiện các hoạt động can thiệp đã
góp phần làm giảm phát thải. Như vậy vấn đề đầu tiền cần quan tâm khi thực hiện chi trả chính
là ranh giới. Tuy nhiên thực tế vẫn tồn tại những vấn đề sau:
+ Trên 25% số diện tích đã giao cho các hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận,
thậm chí có tỉnh có tới trên 30%.
+ Liên quan đến REDD+, nếu thực hiện chi trả thì tổng lượng Cacbon tích lũy đo đếm
được trên các diện tích rừng mà mỗi hộ nhận giao, khoán là con số được quan tâm hàng đầu
trong tiến trình tính toán chi trả. Hiện nay ranh giới giữa các trạng thái rừng theo quy chuẩn
của Bộ Nông nghiệp không thật sự rõ ràng, khó xác định, kiểm tra, đo đếm tổng lượng Cacbon
tích lũy cho mỗi trạng thái khác nhau ngoài thực địa.
+ Hộ cũng có thể được hưởng lợi từ REDD+ thông qua các hợp đồng khoán bảo vệ diện
tích rừng do các CTLN, BQL và các VQG hiện đang quản lý. Tuy nhiên, các hợp đồng khoán
bảo vệ như hiện nay thường là ngắn hạn (1 năm), không đảm bảo rằng hộ sẽ tiếp cận được đối
với nguồn lợi lâu dài từ REDD+.
VI.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Trong tiến trình thực hiện VPA, để khai thác gỗ hợp pháp cần tuân thủ đầy đủ, nghiêm
ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng rừng và đất rừng hay nói cách khác là phải tuân thủ
quy định pháp luật hiện hành về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý và bảo vệ
rừng và các quy định về khai thác theo Luật lâm nghiệp.
Việc giải quyết các thách thức về quản lý sử dụng rừng và đất rừng là chìa khóa để thực
hiện thành công cả sáng kiến REDD+ và Kế hoạch hành động về FLEGT của EU. Điều này sẽ
góp phần giảm tình trạng chặt phá rừng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chia sẻ lợi ích
có ý nghĩa quan trọng cho việc tạo ra động lực cần thiết nhằm thay đổi hành vi gây mất rừng
hoặc suy thoái rừng, từ đó làm giảm phát thải Các-bon. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng
cần quan tâm đến các lợi ích của cộng đồng, những người sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào
quá trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, phù hợp với chính sách bảo đảm an toàn của
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REDD+, đặc biệt là quyền của cộng đồng và sự tham gia đầy đủ của các bên trong các quá
trình ra quyết định.
Đứng trên góc độ của một tổ chức xã hội tham gia nghiên cứu về rừng, đất rừng và các
cơ chế liên quan đến rừng trong bối cảnh chuẩn bị thực hiện hiệp định VPA/FLEGT và hướng
tới thực hiện chi trả REDD+ trong tương lai gần, nhóm nghiên cứu đề xuất những sửa đổi,
khuyến nghị đảm bảo hài hòa giữa giao rừng và đất lâm nghiệp hiện tại với REDD+ và chính
sách VPA/FLEGT nhằm tạo ra lợi ích lâu dài, bền vững cho cộng đồng, người dân, cụ thể như
sau:

1. Bộ Tài Nguyên Môi trường cần thúc đẩy các địa phương đẩy nhanh tiến trình cấp
GCNQSDĐ cho toàn bộ diện tích rừng và đất rừng cho người dân
+ Nhà nước cần sớm thực hiện giao rừng cho các chủ rừng thật sự đối với các diện tích
rừng đang do các UBND xã quản lý hiện nay (UBND xã không phải là chủ rừng, không được
cấp GCNQSDĐ)
Chính phủ cần ban hành chính sách, hướng dẫn thực hiện giao các diện tích rừng và
đất do xã quản lý cho các chủ rừng thật sự. Các chủ rừng này là các các nhân, ví dụ chủ các
doanh nghiệp, chủ các trang trại (không có giấy phép kinh doanh) và các hộ gia đình. Theo quy
định hiện hành, mỗi cá nhân được giao hạn mức tối đa là 30 ha.
Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, Chính phủ cần xây
dựng lộ trình thực hiện, tham vấn các bên liên quan từ cấp Trung ương đến địa phương, xây
dựng hệ thống giám sát thực hiện, trong đó chức năng của mạng lưới các tổ chức xã hội từ
Trung ương đến địa phương cần được phát huy tối đa.
+ Đối với các diện tích rừng và đất rừng đã giao cho hộ gia đình và cộng đồng mà chưa
có GCNSDĐ, Chính phủ cần có chỉ thị, hướng dẫn để thúc đẩy các cấp tiến hành các thủ tục
theo luật định, trong đó cấp xã cần tiến hành thống kê toàn bộ diện tích đã giao nhưng chưa có
sổ đỏ, đốc thúc các hộ gia đình và cộng đồng triển khai các thủ tục xin cấp GCNSDĐ; cấp
huyện xây dựng kế hoạch, tiêu chí hàng năm, bố trí nhân lực để giải quyết các hồ sơ xin cấp
GCNSDĐ. Quá trình này cần được tiến hành đồng bộ trên cả nước.
+ Rà soát lại các diện tích đã cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình nhưng lệch nhau giữa giấy
tờ và thực địa để cấp lại.
Đây là công việc rất khó khăn, cần có chủ trương phối hợp thực hiện giữa các chương
trình, các ban ngành khác nhau. Trong bối cảnh FPES đang được triển khai ở nhiều địa phương,
hàng năm đều thực hiện kiểm tra rà soát kết quả quản lý bảo vệ rừng ngoài thực địa, vậy cần
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có sự phối hợp giữa các chủ rừng, UBND các xã, Hạt kiểm lâm cùng với Quỹ bảo vệ phát triển
rừng kết hợp quá trình kiểm tra đánh giá hàng năm của PFES, đối chiếu từng GCNQSDĐ của
các chủ rừng với diện tích, vị trí thực tế ngoài thực địa. Tổng hợp, lập hồ sơ xin cấp lại
GCNQSDĐ trình UBND huyện phê duyệt. Đây là một quá trình tốn kém cả về thời gian, nhân
lực và tiền của tuy nhiên nếu có sự hối hợp giữa các ban ngành, các cấp chính quyền, tần dụng
các nguồn lực thì hoàn toàn có thể thực hiện được, cần sớm hoàn thành để tối ưu hóa các lợi
ích từ VPA/FLEGT và REDD+

2. Tổng cục lâm nghiệp cần chủ trì xây dựng khung M&E trong quá trình thực hiện chi trả
REDD+ có tham vấn các bên liên quan
Trong giai đoạn triển khai thí điểm REDD+, chương trình UN-REDD đã thực hiện xây
dựng khung MRV (Đo lường, báo cáo và kiểm định) bao gồm một hệ thống các giải pháp trong
đo tính các chỉ số, phương pháp xác định diện tích rừng, xác định tổng lượng Cacbon cho các
trạng thái rừng khác nhau, phương pháp kiểm chứng kết quả và báo cáo. Tuy nhiên, để việc
thực thi chi trả REDD+ được minh bạch, hiểu quả, thuyết phục được khách hàng mua tín chỉ
Cacbon thì cần có thêm hệ thông giám sát đánh giá độc lập (M&E) cho tiến trình thực thi
REDD+ này. Hệ thống M&E độc lập với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cơ quan
chính phủ (Từ cấp xã, huyện, tỉnh đến Trung ương), các cơ quan nghiên cứu (Trường đại học,
Viện nghiên cứu), các tổ chức xã hội và cộng đồng người dân địa phương. Khung M&E cần
được xây dựng logic, thống nhất, có hệ thống báo cáo minh bạch, kiểm chứng được nhằm
thuyết phục được các khách hàng mua tín chỉ Cacbon.
3. Tổng cục Lâm nghiệp cần tham mưu cho Bộ NN&PTNT xây dựng cơ chế hưởng lợi
chung về giao, khoán bảo vệ rừng bao gồm các khoản chi trả PFES, REDD+ và tiền ngân
sách khoán bảo vệ phát triển rừng
Ở phạm vi cấp tỉnh, nên thiết lập một cơ chế chung sử dụng các nguồn chi trả (Từ PFES,
từ REDD+, từ các nguồn khác nếu có), chi trả xuống các địa phương như tiền ngân sách cho
bảo vệ phát triển rừng chung toàn tỉnh. Để thực hiện được điều này, tỉnh cũng cần tham vấn
các bên liên quan, xây dựng một hệ thống M&E xuyên suốt quá trình chi trả bao gồm các cấp
quản lý từ Trung ương đến xã, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội, các cộng đồng và
hộ gia đình.
4. Tổng cục Lâm nghiệp cần tham mưu xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng riêng cho đối tượng rừng ngập mặn
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Cần thiết xây dựng cơ chế chi trả cho việc sử dụng dịch vụ môi trường rừng ngập mặn
cho các công ty Thủy hải sản ở các địa phương có rừng ngập mặn như tỉnh Cà Mau, cơ chế này
được thực hiện dưới sự giám sát, điều tiết của một cơ quan nhà nước như Quỹ bảo vệ Phát triển
rừng tỉnh, dần hình hành nên chính sách chung cho toàn tỉnh như đối với chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với các công ty thủy điện, các công ty du lịch sinh thái, hoạt động
dưới hệ thống M&E với sự tham gia giám sát, đánh giá của các bên liên quan như đã trình bày
ở các phần trên.
5. Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu cho Bộ NN&PTNT xây dựng cơ chế cho các Tổ chức
xã hội/các đơn vị ngoài Nhà nước tham gia đóng góp ý kiến, giám sát xuyên suốt quá trình
từ bước xây dựng chính sách đến triển khai thực hiện tại cộng đồng
Thực tế hiện nay các Tổ chức xã hội/các đơn vị ngoài nhà nước vẫn thường xuyên triển
khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, nâng cao nhận thức với mục tiêu nâng cao nhận thức
cộng đồng, cải thiện đời sống kinh tế của các cộng đồng sống gần rừng, dựa vào rừng để từ
đó góp phần vào công tác bảo vệ và phát triển rừng chung của quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại
vẫn chưa thực sự có sự gắn kết giữa các tổ chức này với các tổ chức, cơ quan liên quan của
chính phủ nên hiệu quả đạt được chưa cao. Vậy nên, tại nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề
xuất cần có cơ chế cho các tổ chức xã hội đóng góp tiếng nói vào tiến trình xây dựng, sửa đổi
hay thực hiện các chính sách liên quan đến bảo vệ phát triển rừng, cụ thể là các chính sách
liên quan đến giao đất giao rừng, khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và chi trả
REDD+.
6. Vai trò của các tổ chức xã hội/các đơn vị ngoài Nhà nước trong việc giám sát và phản
biện chính sách liên quan đến đất, rừng và chia sẻ lợi ích cần được đẩy mạnh và khuyến
khích
Từ trước đến nay thường các tổ chức xã hội (TCXH) và các đơn vị Nhà nước thường
hoạt động tách rời trong trong nhiều lĩnh vực trong đó có có các vấn đề về đấtm rừng và chia
sẽ lợi ích cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Vai trò của các TCXH chưa được Nhà
nước quan tâm đúng mực, dẫn đến hiệu quả thực hiện trong nhiều chính sách chưa đạt được
kết quả mong muốn. Vậy để tối ưu hóa hiệu suất thực hiện các chính sách liên quan đến đất,
rừng và đời sống của cộng đồng, đồng bào sống dựa vào rừng Nhà nước cần có cơ chế khuyến
khích sự tham gia, nâng cao vai trò của các TCXH trong việc giám sát, phản biện và thực thi
các chính sách này.
7. Nhà nước nên giao cho các TCXH thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng về các cơ
chế hưởng lợi từ rừng như giao, khoán rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng qua hình
thức tập huấn, phát tờ rơi và chia sẻ trực tiếp
Từ thực trạng cộng đồng các địa phương còn hạn chế nhận thức về các chế chính sách
liên quan đến bảo vệ phát triển rừng như giao, khoán rừng, chi trả dịch vụ môi tường rừng,
REDD+, các tổ chức xã hội muốn góp phần vào công tác phát triển rừng và hỗ trợ phát triển
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kinh tế xã hội cộng đồng nên có kế hoạch triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức bằng
các hình thức khác nhau như tập huấn, phát tờ rơi và chia sẻ trực tiếp. Đây là các hoạt động đòi
hỏi sự nỗ lực và kiên trì của những người thực hiện.
8. Chi cục Kiểm lâm tại các địa phương cần tăng cường hơn nữa tham vấn cộng đồng trong
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Chi cục Kiểm lâm là đơn vị quản lý rừng cao nhất cấp tỉnh, có ảnh hưởng trực tiếp tới
hệ thống quản lý bảo vệ rừng từ tỉnh, xuống huyện, xã, thôn. Để công tác quản lý bảo vệ rừng
được hiểu quả hơn, việc tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến cộng đồng là điểm mấu chốt
giúp các cơ quan quản lý nhận biết được những lỗ hổng còn tồn tại trong hệ thống quản lý bảo
vệ rừng, nhận biết được những vấn đề ưu tiên theo thứ tự để xây dựng lộ trình thực hiện.
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