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LỜI CẢM ƠN  
 
Báo cáo Rà soát chính sách và thể chế tài chính đa dạng sinh học (PIR) này được chuẩn bị với sự hỗ trợ có 
giá trị của nhiều bên:    

 
Tổ chức UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính trong quá trình xây dựng báo 
cáo. Nhiều chuyên gia của UNDP đã trực tiếp chia sẻ giúp đỡ có thể nêu ở đây có ông Harald 
Leummens – Cố vấn kỹ thuật cấp cao, ông Đào Khánh Tùng và chị Bùi Hòa Bình – các cán bộ 
Chương trình của UNDP, và Nhóm chuyên gia BIOFIN quốc gia. 

  
 Nhóm chuyên gia BIOFIN quốc tế đã cung cấp các chỉ dẫn cụ thể, tư vấn và chia sẻ các kinh nghiệm 
xây dựng báo cáo, đặc biệt là bà Annabelle Trinidad (Abbie) – Tư vấn cao cấp của khu vực, và các 
thành viên của Nhóm dự án BIOFIN từ Thái Lan và Philipin.  
 
Lãnh đạo và các cán bộ của Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Cục BTĐDSH) thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (Bộ TNMT), trong đó có sự hỗ trợ trực tiếp của tiến sỹ Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục 
trưởng Cục BTĐDSH, chị Trần Huyền Trang – Phó Chánh văn phòng của Cục BTĐDSH. 
 
Các chuyên giá, cán bộ từ các cơ quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT), 
Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN), Bộ Tài chính (Bộ TC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), và 
nhiều chuyên gia khác. 
 

Tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất cả các cơ quan và cá nhân vì những hỗ trợ, sự hợp tác, ủng hộ và khuyến 
khích mà tác giả nhận được trong quá trình soạn thảo và hoàn tất báo cáo này.  
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 TÓM TẮT BÁO CÁO 
 
Báo cáo Phân tích chính sách và thể chế đa dạng sinh học (PIR) tại Việt Nam (VN) do chuyên gia độc lập 
soạn thảo trong thời gian từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018.  PIR tập trung vào phân tích thực 
trạng và tiến độ thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học (NBS) tại Việt Nam. Các nội 
dung trong báo cáo được trình bày trong 6 chương, kèm theo lời giới thiệu, các đề xuất kiến nghị, và danh 
mục tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo.   
 
 Trong các thập kỷ qua, trình trạng đa dạng sinh học (ĐDSH) tại Việt Nam đang xấu dần đi, trong khi tăng 
trưởng kinh tế khá cao (bình quân từ 6%/năm tới 8%/ năm). Xu thế suy giảm này đã tác động mạnh mẽ tới 
các lĩnh vực phát triển phụ thuộc vào đa dạng sinh học như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản – đây là 
những lĩnh vực có nhiều hộ có thu nhập thấp đang sinh sống. Các nghiên cứu gần đây về giá trị của đa dạng 
sinh học cho thấy đầu tư cho bảo tồn đa dạng sinh học ít hơn rất nhiều so với đóng góp của nó cho phát 
triển kinh tế của các khu vực cũng như toàn quốc.  Báo cáo khác về Rà soát chi tiêu cho đa dạng sinh học sẽ 
xem xét chi tiết hơn về vấn đề này.     

 
Nhằm cải thiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, trong các năm gần đây Việt Nam đã xây dựng khung khổ 
pháp lý cho bảo tồn đa dạng sinh học như Hiến Pháp (2013), Luật Đa dạng sinh học (2008), Luật Bảo vệ môi 
trường (2005 và sửa đổi năm 2014), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004 và sửa đổi năm 2017), Luật Thủy 
sản (2003 và sửa đổi năm 2017).  Các luật này được cụ thể hóa bằng nhiều các văn bản của Chính phủ nhằm 
đưa ra các hướng dẫn để thực hiện nhiều nội dung liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. Chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (VN NBS) là một chính sách quan 
trọng nhằm đẩy nhanh tiến bộ trong bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.        

 
VN NBS là một chính sách tổng thể của quốc gia. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là “Các hệ sinh thái tự 
nhiên quan trọng, loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần 
phát triển đất nước theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” và tầm nhìn 
đến năm 2030 là “25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia bị suy thoái được 
phục hồi; đa dạng sinh học được bảo tồn và sử dụng bền vững mang lại lợi ích thiết yếu cho người dân và 
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” đều phù hợp với các mục tiêu 
Aichi. Chiến lược này đã đề ra các mục tiêu cụ thể: 
 

 Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, bảo đảm: Diện tích 
các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện tích các khu bảo tồn biển đạt 
0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh được giữ ở mức 0,57 triệu ha 
và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; diện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được duy trì ở 
mức hiện có; 15% diện tích hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi; số lượng các 
khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận đạt: 10 khu Ramsar, 10 khu dự trữ 
sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN; 
 

 Cải thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo 
đảm: Không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình trạng một số loài nguy cấp, 
quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng; 
 

 Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vi sinh vật) bản địa, nguy cấp, quý, 
hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, quý, hiếm không bị suy giảm và xói mòn. 

 
Tầm nhìn, các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của VN NBS được cụ thể hóa để thực hiện thông qua 5 
nhiệm vụ chính và 7 chương trình/ dự án ưu tiên. Bố trí thể chế thực hiện VN NBS tập trung vào sự tham 
gia của các cơ quan liên quan trong chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân.  Chính phủ yêu cầu 
các ngành cần lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chiến lược phát triển ngành.  Việc thực 
hiện 7 chương trình ưu tiên được giao cho 12 cơ quan cấp trung ương, 63 tỉnh thành và các khu bảo tồn 
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thiên nhiên. Tuy nhiên sự phối hợp giữa các bên tham gia thực hiện VN NBS còn chưa đồng bộ do thiếu một 
kế hoạch hành động thống nhất.    
 
Sau khi thông qua VN NBS, Quy hoạch tổng thể về ĐDSH đã được phê duyệt vào năm 2014, trong đó xác 
định tới năm 2020 sẽ có 219 KBT, bao gồm các Vườn quốc gia (VQG), Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) v.v. , 
38 cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, vườn thực vật) và 18 hành 
lang đa dạng sinh học, tổng thể bao phủ hơn 2,94 triệu ha ở Việt Nam. 
 
Trong những thập kỷ gần đây, 53 giải pháp tài chính ĐDSH đã được áp dụng ở Việt Nam, được phân loại 
theo Danh mục BIOFIN. Chúng bao gồm các giải pháp về quản lý và chi tiêu ngân sách của chính phủ, Chi trả 
cho các dịch vụ môi trường rừng (PFES), các Quỹ ủy thác (TFs) khác nhau về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng 
và phát triển nghề cá, và các hoạt động khác. Điều này thể hiện những nỗ lực của chính phủ trong việc coi 
bảo tồn ĐDSH như là một phần của quá trình phát triển quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp tài 
chính ĐDSH vẫn là một vấn đề, vì một số giải pháp không thể nhân rộng ngoài giai đoạn thí điểm, như Quỹ 
ủy thác rừng (TFF) và Quỹ cộng đồng, hoặc triển khai kém, như Bồi hoàn đa dạng sinh học và Xổ số đa dạng 
sinh học. Ngoài ra các cơ chế tài chính này được quản lý bởi các tổ chức khác nhau, và việc thực hiện hiệu 
quả các cơ chế này còn hạn chế do thiếu một cơ cấu phối hợp.  Kết quả dẫn tới là việc tài trợ cho bảo tồn 
ĐDSH có hiệu quả còn thấp. 
 
Chính phủ đã cam kết huy động tài chính cho bảo tồn ĐDSH từ các nguồn tài chính khác nhau như được xác 
định trong Luật Đa dạng sinh học, VN NBS và các chiến lược phát triển ngành khác. Tài chính cho đa dạng 
sinh học cũng được hướng dẫn bởi các chính sách như Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công; Tuy 
nhiên việc huy động này còn phụ thuộc vào cân đối của ngân sách Chính phủ. Đánh giá cho thấy rằng đầu 
tư cho ĐDSH cũng như bảo vệ môi trường không phải là ưu tiên trong kế hoạch phân bổ ngân sách của 
Chính phủ. Hiện nay đã có mã ngân sách để tài trợ cho các hoạt động đa dạng sinh học, nhưng chưa có mã 
ngân sách riêng cho các KBT trong hệ thống mã chi tiêu của Chính phủ. Kết quả là, phân bổ ngân sách của 
Chính phủ cho đa dạng sinh học được lồng ghép ẩn trong dòng ngân sách để bảo vệ môi trường. Thực tế 
cho thấy việc Chính phủ cam kết chi tiêu khoảng 1% ngân sách chi tiêu hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi 
trường là tín hiệu tốt, tuy nhiên mức phân bổ ngân sách cho ĐDSH và môi trường không chính thức được 
xác định ngay từ kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm. Ngoài ra, không có dự án đầu tư bảo tồn 
ĐDSH nào được đưa vào chương trình đầu tư của chính phủ cho giai đoạn 2016-2020.  
 
Việc phân bổ ngân sách thực tế của Chính phủ cho đa dạng sinh học phụ thuộc vào cân đối ngân sách nhà 
nước mà Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) được phân công bố trí phân bổ ngân sách. Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh (UBND) của 63 tỉnh cũng đóng một vai trò hàng đầu trong việc phân bổ ngân sách 
của chính phủ cho ĐDSH ở các tỉnh của họ. 
 
Một số quỹ như Quỹ Bảo vệ môi trường và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là các tổ chức tài chính công. 
Nguồn tài chính hỗ trợ cho bảo tồn ĐDSH của các quỹ này rất hạn chế, vì quỹ phải có trách nhiệm bảo toàn 
vốn điều lệ và thiếu các nguồn lực tài chính bổ xung. Các quỹ thường tập trung vào việc cho vay đối với các 
dự án đầu tư và chỉ dành một phần lợi nhuận để hỗ trợ cho ĐDSH. Quỹ phát triển cộng đồng để bảo vệ 
thiên nhiên thường có quy mô nhỏ, và còn hạn chế về tài chính / thể chế.  Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (PFES) là một nguồn tài chính quan trọng cho phát triển rừng bao gồm bảo tồn ĐDSH, nhưng lại thiếu 
một hệ thống giám sát toàn diện. Các cơ chế bồi hoàn ĐDSH được đề xuất trong Luật về ĐDSH chưa được 
thiết lập. 
 
Các đề xuất chính bao gồm: (i) Cải thiện sắp xếp thể chế bảo tồn ĐDSH bằng cách sửa đổi các chính sách của 
Chính phủ liên quan đến Luật về ĐDSH, Rừng, Thủy sản, Môi trường và các vấn đề khác; (ii) Xây dựng cơ sở 
dữ liệu chi tiết về chi tiêu ngân sách của Chính phủ theo ngành, bao gồm chi cho ĐDSH; (iii) để tích hợp tốt 
hơn bảo tồn ĐDSH trong các chiến lược ngành và khuyến khích sự tham gia của tư nhân / NGO. 
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1    GIỚI THIỆU VỀ PIR 
 
1.1   Cơ sở 
 
Sáng kiến tài chính đa dạng sinh học (BIOFIN) là một dự án đối tác toàn cầu do UNDP thực hiện nhằm hỗ 
trợ 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam, tăng cường quản lý tài chính cho bảo tồn ĐDSH theo Chiến lược và 
Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học quốc gia (NBSAP). 
 
Báo cáo Rà soát chính sách và thể chế tài chính cho ĐDSH (PIR) là báo cáo kỹ thuật đầu tiên của các nước 
tham gia dự án BIOFIN, tiếp theo đó là hai báo cáo kỹ thuật khác, bao gồm Đánh giá chi tiêu ĐDSH (BER) và 
Đánh giá nhu cầu tài chính ĐDSH (FNA).  Báo cáo PIR được xây dựng theo cách tiếp cận đã được áp dụng 
rộng rãi để đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của các chính sách và thể chế trong lĩnh vực nhất định. 
 
PIR cung cấp sự hiểu biết về chính sách tài chính và bối cảnh thể chế của Việt Nam như là khuôn khổ cho 
phép thực hiện BIOFIN quốc gia  để cải thiện tài chính ĐDSH ở Việt Nam. PIR giúp tăng cường sự hiểu biết 
về tình hình hiện tại trong nước về các tác nhân kinh tế và tài chính có tác động tới sự mất mát ĐDSH, cũng 
như các chính sách và kế hoạch để tăng cường tài chính cho ĐDSH.  PIR cũng đưa ra các đề xuất cũng như 
xác định những điểm quan trọng để lồng ghép ĐDSH vào trong các kế hoạch phát triển quốc gia, vào quá 
trình thực hiện ngân sách nhà nước và sự tham gia của khu vực tư nhân.  
 
 Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam (VN NBS), được chính phủ VN thông qua vào 
năm 2013, được lấy là điểm khởi đầu cho việc xây dựng báo cáo PIR theo cách tiếp cận của dự án BIOFIN. 
VN NBS đã xác định tầm nhìn, mục tiêu tổng thể, các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ chính và 7 chương trình / 
dự án ưu tiên để thực hiện. Tuy nhiên, không có Kế hoạch Hành động (AP) đi kèm với VN NBS. 
 
Ở Việt Nam, còn có các chính sách khác của Chính phủ và các chiến lược phát triển các ngành có liên quan 
tới việc hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu của NBS VN. Các mối liên quan này cũng sẽ được rà soát trong báo cáo 
PIR này. 
 
1.2   Mục tiêu và Phương pháp tiếp cận 
 
Mục tiêu của báo cáo rà soát chính sách về thể chế tài chính ĐDSH (PIR) ở VN là khái quát khung khổ tài 
chính, kinh tế, pháp lý, chính sách và thể chế chung của đất nước. Đây là cơ sở để tiến hành, cải thiện và 
mở rộng các giải pháp tài chính ĐDSH hiệu quả.  PIR đưa ra bối cảnh cơ sở và định hướng cho toàn bộ quá 
trình BIOFIN. 
 
Để đạt được mục tiêu này, PIR có các mục tiêu cụ thể: 
 

• Mô tả việc quản lý ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) có hỗ trợ thế nào đối với thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững quốc gia (SDGs) và tầm nhìn của VN. 

 
• Đánh giá các tác nhân kinh tế và tài chính đối với sự thay đổi ĐDSH ở VN trong quá khứ (tập trung vào 

năm 2012-2017) và đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
 
• Lập danh mục các cơ chế tài chính ĐDSH, các ưu đãi, trợ cấp và các công cụ khác, bao gồm cả các 

nguồn thu ĐDSH ở VN hiện nay. 
 
• Xác định các rào cản đối với việc cải thiện và mở rộng các giải pháp tài chính ĐDSH, bao gồm các khía 

cạnh pháp lý, chính sách, thể chế và vận hành. 
 
• Xác định nhu cầu và cơ hội phát triển năng lực tài chính ĐDSH. 
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•  Đề ra một số khuyến nghị chính sách cụ thể để triển khai, cải tiến và mở rộng các giải pháp tài chính 
ĐDSH hiệu quả tại VN. 

 
Báo cáo PIR được thực hiện theo hướng dẫn trong Sổ tay BIOFIN hiện hành (2016) với sự hợp tác của các 
bên liên quan khác nhau bao gồm: 
 

- Văn phòng Quốc gia UNDP tại VN đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong quá trình chuẩn bị cho PIR, bao 
gồm cung cấp tài liệu về tài chính ĐDSH tại VN và các quốc gia khác, và tổ chức các cuộc họp với các 
đối tác. 
 

- Các thành viên nhóm BIOFIN quốc tế, bao gồm các nhóm BIOFIN từ Thái Lan và Philippines, đã cung 
cấp hướng dẫn về phương pháp đánh giá PIR và chia sẻ kinh nghiệm về chuẩn bị PIR từ các quốc gia 
khác, tiến hành tập huấn về cách tiếp cận và xử lý PIR. 
 

- Lãnh đạo và cán bộ của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Cục BTĐDSH) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Bộ TNMT) đã hỗ trợ tổ chức các cuộc họp tham vấn, cung cấp tài liệu về tiến độ NBS của VN, 
cũng như tư vấn về thu thập dữ liệu và phân tích PIR. 
 

- Tham vấn các chuyên gia và tư vấn trong nước từ các cơ quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Bộ NNPTNT), Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN), Bộ Tài chính (Bộ TC), Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (Bộ KHĐT), các VQG Xuân Thủy, Vĩnh Cửu, và Cát Bà, cũng như các chuyên gia khác (xem Phụ lục 1 
- Danh sách những người tham gia tư vấn PIR). 

 
Các cuộc họp tham vấn thường xuyên giữa các bên liên quan được thực hiện ngay từ đầu quá trình xây 
dựng báo cáo PIR nhằm thống nhất xác định và lựa chọn các tác nhân và các lĩnh vực có tác động tới tổn 
thất và lợi ích của ĐDSH ở VN so với tầm nhìn và mục tiêu của NBS VN. 
 
Dữ liệu và thông tin về tài chính ĐDSH được sử dụng trong báo cáo PIR được thu thập từ các nguồn khác 
nhau, bao gồm: 
 

 Tài liệu được cung cấp bởi Nhóm BIOFIN quốc tế. Sổ tay BIOFIN Workbook (UNDP, 2016) cung cấp 
các bước chuẩn bị PIR và phác thảo đề cương PIR.  Đào tạo kỹ thuật cho Nhóm BIOFIN VN được cung 
cấp bởi cố vấn kỹ thuật cấp cao khu vực, về cấu trúc báo cáo và kinh nghiệm toàn cầu, trong khi các 
cuộc họp trực tuyến thường xuyên được tổ chức với nhóm toàn cầu và các nhóm quốc gia khác để 
trao đổi tiến độ và phương pháp triển khai PIR. 
 

 Thông tin về các chính sách liên quan được thu thập từ các cổng thông tin điện tử của Chính phủ VN 
và các bộ ngành như Bộ TNMT, Bộ TC, Bộ KHĐT, Bộ NNPTNT, Tổng cục Thống kê (GSO).  Nguồn trích 
dẫn thông tin, số liệu cũng được nêu rõ. Ví dụ như www.chinhphu.vn; www.monre.gov.vn; 
www.mard.gov.vn;  
 

 Dữ liệu và thông tin được thu thập từ các bên liên quan trong các cuộc họp tham vấn và hội thảo do 
dự án BIOFIN VN tổ chức (Phụ lục 1: Danh sách những người tham gia tư vấn PIR) đã được xem xét 
trong quá trình xây dựng và sửa đổi PIR. 

 
Cấu trúc của Báo cáo PIR được xây dựng theo hướng dẫn trong Sổ tay BIOFIN Workbook (2016).    
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2    TẦM NHÌN, CHIẾN LƯỢC VÀ XU HƯỚNG ĐA DẠNG SINH HỌC 
 
Ở cấp độ cao nhất, nhu cầu bảo tồn ĐDSH ở VN đã được xác định trong Hiến pháp (được Quốc hội thông 
qua ngày 21 tháng 11 năm 2013). Hiến pháp của Việt Nam xác định rằng Chính phủ có chính sách và khuyến 
khích bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH,  các biện pháp bồi hoàn ĐDSH được áp dụng cho tất cả các bên 
gây tác động tiêu cực đến ĐDSH (Điều 63). Chính sách tài chính và thể chế của nền kinh tế VN cũng như bảo 
tồn ĐDSH được thực hiện theo ba khuôn khổ có điều kiện được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam, 
bao gồm: 
 

 Tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất đai, nước và khoáng sản, là tài sản công do Chính phủ quản lý 
(Điều 53). Quyền sở hữu tư nhân về đất đai không được công nhận. 
 

 Ngân sách của Chính phủ và các công cụ tài chính công khác được quản lý công khai và minh bạch 
(Điều 55).  
 

 Quy trình hoạch định chính sách quốc gia dựa trên các quyết định của Quốc hội, bao gồm các luật và 
các quyết định cụ thể, ví dụ: kế hoạch ngân sách quốc gia, hướng dẫn về phân bổ ngân sách hàng 
năm của quốc gia, v.v.  Chính phủ ban hành các nghị định để cụ thể hóa việc thực thi pháp luật, bao 
gồm phê duyệt chiến lược phát triển ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, thành lập Vườn quốc 
gia, v.v. Các Bộ ban hành các thông tư hướng dẫn trợ thực hiện chính sách của Chính phủ. Hội đồng 
nhân dân (cơ quan dân cử địa phương) của 63 tỉnh phê duyệt kế hoạch ngân sách tỉnh và Ủy ban 
nhân dân tỉnh (UBND) ban hành các quyết định của địa phương để thực hiện chính sách của Chính 
phủ ở các tỉnh. Về mặt tài chính, Quốc hội, Bộ KH & ĐT và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thông qua 
các chính sách về phí, lệ phí và thu thuế, lập kế hoạch ngân sách quốc gia và phân bổ ngân sách cho 
các Bộ và các tỉnh. 
 

 Tất cả các thực thể bảo tồn ĐDSH bao gồm KBT (VQG, KBTTN, v.v.), cơ sở bảo tồn ĐDSH (vườn thực 
vật, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã) và các cơ sở khác là các tổ chức dịch vụ công, được Chính 
phủ thành lập và nhận ngân sách của Chính phủ. 
 

2.1   Tầm nhìn và Chiến lược trong  VN NBS   
 
VN NBS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ VN phê duyệt vào tháng 7 năm 2013 
theo Quyết định 1250 / QĐ-TTg.  Văn bản chính thức này là chính sách quốc gia toàn diện về bảo tồn ĐDSH, 
bao gồm tầm nhìn, mục tiêu tổng thể, mục tiêu chi tiết, nhiệm vụ chính và các chương trình ưu tiên, hỗ trợ 
các chính sách của Chính phủ đang triển khai Luật ĐDSH được Quốc hội phê duyệt năm 2008. 
 
VN NBS bao gồm 4 phần bao gồm các vấn đề về (i) quan điểm; (ii) tầm nhìn; (iii) mục tiêu tổng thể; (iv) các 
mục tiêu cụ thể; (v) các nhiệm vụ chính; (vi) các chương trình ưu tiên; và (vii) phân công thực hiện. 
Quan điểm của NBS VN xác định cam kết của Chính phủ về bảo tồn và lồng ghép ĐDSH với sự phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước, cụ thể: 
 

 Đa dạng sinh học là nền tảng của nền kinh tế xanh; bảo tồn đa dạng sinh học là một trong các giải 
pháp then chốt nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 
 

 Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sử dụng bền vững đa dạng sinh học góp phần giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân. 
 

 Bảo tồn đa dạng sinh học là trách nhiệm của toàn xã hội, của các cơ quan quản lý, mọi tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân. 
 

 Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. 
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 Thực hiện lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển của quốc gia, các ngành và địa phương. 

 
Tầm nhìn:  VN NBS xác định “Đến năm 2030, 25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc tế, 
quốc gia bị suy thoái được phục hồi; đa dạng sinh học được bảo tồn và sử dụng bền vững mang lại lợi ích 
thiết yếu cho người dân và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 
 
Mục tiêu tổng quát đến 2020: VN NBS đã xác định “Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài, nguồn gen 
nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định 
hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. 
 
Ba Mục tiêu cụ thể đã được đề ra với một số tiêu chí định lượng gồm: 
 

 Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, bảo đảm:  
o Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện tích các khu bảo 

tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh được giữ 
ở mức 0,57 triệu ha và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; 

o Diện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được duy trì ở mức hiện có;  
o 15% diện tích hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi;  
o Số lượng các khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận đạt: 10 khu 

Ramsar, 10 khu dự trữ sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN; 
 

 Cải thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo 
đảm: Không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình trạng một số loài nguy cấp, 
quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng; 
 

 Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vi sinh vật) bản địa, nguy cấp, quý, 
hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, quý, hiếm không bị suy giảm và xói mòn. 

 
NBS VN cũng đề ra một số nhiệm vụ chính, mỗi nhiệm vụ đều có các nội dung hoạt động cần thiết để thực 
hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng thể trong việc thực hiện tầm nhìn dài hạn đến 
năm 2030. Năm nhiệm vụ chính tập trung vào: 
 

(i)   Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên: a)Củng cố và hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên; b) Bảo 
tồn các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế. 
 

(ii) Bảo tồn các loài hoang dã và các giống vật nuôi, cây trồng nguy cấp, quý, hiếm: a) Ngăn chặn sự suy 
giảm các loài hoang dã bị đe dọa, đặc biệt loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; b) Bảo tồn 
các giống cây trồng, vật nuôi bản địa và các loài họ hàng hoang dại của các giống cây trồng, vật 
nuôi, các chủng vi sinh vật quý, hiếm; c) Xây dựng, củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của 
các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; 
 

(iii) Sử dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ hợp lý lợi ích từ dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh 
học: a) Sử dụng bền vững hệ sinh thái; b) Sử dụng bền vững các loài sinh vật và nguồn gen; c) Thiết 
lập cơ chế quản lý tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích và bảo vệ nguồn gen, tri thức truyền thống về 
nguồn gen;  
 

(iv) Kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến đa dạng sinh học: a) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt 
động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững 
và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; b) Kiểm soát nạn khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái 
phép động, thực vật hoang dã; c) Ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ và phòng trừ có hiệu quả các loài 
sinh vật ngoại lai xâm hại; tăng cường quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen: 

(v) Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu: a) Xác định ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu đối với đa dạng sinh học Việt Nam và thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học nhằm chủ động ứng 
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phó với biến đổi khí hậu; b) Xây dựng hành lang đa dạng sinh học kết nối các hệ sinh thái rừng và 
khu vực trọng yếu nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; c) Triển khai 
các chương trình phục hồi rừng có sử dụng các phương pháp và cách tiếp cận phù hợp với bảo tồn 
đa dạng sinh học, dự trữ các bon, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

 
NBS VN cũng đưa ra  danh sách 7 chương trình, kế hoạch và dự án ưu tiên được giao cho 4 cơ quan đầu 
mối thực hiện bao gồm Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Công an và Bộ KHCN, trên cơ sở phối hợp với các cơ quan 
quốc gia khác và chính quyền các tỉnh. Tiến độ thực hiện 7 chương trình, kế hoạch và dự án ưu tiên này 
được trình bày trong Bảng 1. 
 
Bảng 1  Tiến độ triển khai 7 chuơng trình, kế hoạch, dự án ưu tiên trong  VN NBS1 
 

 Tên dự án 
Cơ quan 
chủ trì 

Thời hạn 
trình 

Tiến độ tới 2017 

1 
Đề án kiện toàn hệ thống 
tổ chức về đa dạng sinh 
học 

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

2015  Chính phủ chưa phê duyệt 

2 

Đề án điều tra, kiểm kê đa 
dạng sinh học và xây dựng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đa dạng sinh học 

Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

2016 Chính phủ chưa phê duyệt 

3 
Chương trình kiểm soát 
buôn bán, tiêu thụ các loài 
nguy cấp 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn 

2014 Chính phủ chưa phê duyệt 

4 
Đề án tăng cường năng 
lực quản lý hệ thống khu 
bảo tồn thiên nhiên 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn 

2014 

Quyết định số 626/QD-TTg, ngày 10/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án 
tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo 
tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Đề án đã 
đề ra mục tiêu Nâng cao năng lực quản lý hệ 
thống khu bảo tồn từ cấp trung ương đến cơ 
sở để đảm bảo bảo tồn và phát triển bền vững 
tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở 
Việt Nam, và 3 nhiệm vụ chính là: 1. Xây dựng 
các chính sách phát triển nguồn lực quản lý 
khu bảo tồn. 2. Đào tạo nâng cao năng lực cho 
cán bộ làm việc ở khu bảo tồn. 3. Ứng dụng 
công nghệ tiên tiến hỗ trợ công tác quản lý 
khu bảo tồn 
Đề án không có Kế hoạch hành động và ước 
tính nhu cầu tài chính kèm theo 

5 
Chương trình bảo tồn và 
sử dụng bền vững nguồn 
gen 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

2015 

Quyết định số 1671/QD-TTg, ngày 28/9/ 2015 
của Thủ tường Chính phủ về Phê duyệt 
Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen đến năm 2015, định hướng đến 
năm 2030. Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể và 
3 nội dung chủ yếu gồm: 

                                                           
1  Danh sách 7 chương trình ưu tiên kèm trong Quyết định của Thủ tường số 1250/QD-TTg ngày 31/7/y 2013 về Phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
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1. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong công tác bảo tồn và sử dụng 
bền vững nguồn gen sinh vật. 

2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 
3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen 

quốc gia  
 
Đề án đề ra 10 nhiệm vụ ưu tiên giao cho các 
Bộ NNPTNT, TNMT, KHCN, Bộ Y Tế, Đại học 
quốc gia chịu trách nhiệm thực hiện.  

6 
Đề án tăng cường phòng, 
chống tội phạm về đa 
dạng sinh học 

Bộ Công 
an 

2014 Chính phủ chưa phê duyệt 

7 
Đề án phục hồi các hệ sinh 
thái tự nhiên quan trọng 
bị suy thoái 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn 

2014 Chính phủ chưa phê duyệt 

Nguồn: Báo cáo của TCMT số 93/BC-TCMT ngày 3/12/ 2016, và tổng hợp của tác giả. 
 
Để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính của NBS VN, một số giải pháp tăng cường đã được xây dựng, 
cụ thể như:  
 

(i) Thay đổi hành vi và nhận thức của các tổ chức và cộng đồng quản lý nhà nước về bảo tồn 
ĐDSH và sử dụng bền vững ĐDSH. 

(ii) Cải thiện hệ thống lập pháp và thể chế và tăng cường năng lực thực thi pháp luật để thực 
hiện các hành vi pháp lý về ĐDSH. 

(iii) Tăng cường hội nhập bảo tồn ĐDSH trong phát triển chính sách. 
(iv) Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo tồn và 

sử dụng bền vững ĐDSH. 
(v) Tăng nguồn tài chính cho bảo tồn ĐDSH 
(vi)  Thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. 

 
So sách mức độ phù hợp cụ thể giữa các nội dung trong VN NBS với 20 mục tiêu Aichi được trình 

bày trong Phụ lục 2 về Ma trận so sánh các mục tiêu Aichi với VN NBS.  Phụ lục 2 cho thấy các nội dung 
trong VN NBS phù hợp với các mục tiêu Aichi theo Công ước Đa dạng sinh học (CBD). Tuy nhiên cách diễn 
đạt và trình tự nêu các vấn đề trong VN BNS khác với cách trình bày trong 20 mục tiêu Aichi, thể hiện các 
ưu tiên quốc gia của Việt Nam. Ví dụ, Mục tiêu 11 của Aichi xác định: “đến năm 2020 sẽ có ít nhất 17 phần 
trăm diện tích đất liền và vùng nước nội địa, và 10 phần trăm đại Dương và vùng ven biển, nhất là các khu 
vực có tầm quan trọng về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, sẽ được bảo tồn thông qua các biện 
pháp quản lý có hiệu quả và công bằng, có tính đại diện cho các vùng sinh thái và nằm trong hệ thống  liên 
kết chặt chẽ giữa các khu bảo tồn, với các biện pháp bảo tồn theo khu vực có hiệu quả, trong sự liên kết với 
sinh cảnh trên đất liền và đại Dương rộng lớn hơn”. Trong khi đó nội dung này thể hiện trong VN NBS tại 
Khoản 2.4. về các mục tiêu cụ thể như sau: ”Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự 
nhiên được bảo vệ, bảo đảm: Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện 
tích các khu bảo tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh được 
giữ ở mức 0,57 triệu ha và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; diện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô 
được duy trì ở mức hiện có”. 
 
VN NBS đã xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện, trong đó có các cơ 
quan của Chính phủ, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bộ Tài nguyên và 
Môi trường có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện 
Chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ và các chương trình, đề án, dự án ưu tiên được phân công. Với việc 
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bố trí giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đã nêu, VN NBS hoàn toàn có cơ sở để tham gia tốt vào dự án 
quốc tế Sáng kiến Tài chính Đa dạng sinh học BIOFIN.   
 
Tiến độ triển khai thực hiện VN NBS trong giai đoạn 2013 - 2017 đang được đẩy nhanh.  Tới nay đã có nhiều 
hoạt động được thực hiện, như:   

  
- Năm 2014 đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia (SC) thực hiện (Bộ TNMT, Quyết định số 1302/QD-

BTNMT, ngày 02/07/2014). 
   
- Thành lập Nhóm công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện VN NBS, trong đó Cục Bảo tồn đa dạng 

sinh học (Cục BTĐDSH) được giao nhiệm vụ chỉ đạo điều phối các hoạt động.   
 
- Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020 ở các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đã được ban hành vào năm 2015.  Cẩm nang này cung cấp các hướng dẫn cho 
các tỉnh trong việc xây dựng/ cập nhật/ hay điều chỉnh Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học 
cấp tỉnh (P-BAP). Tới tháng 10/2016, đã có 43/63 tỉnh/ thành xây dựng được P-BAP; 13/63 tỉnh thành 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH cấp tỉnh.  Tuy nhiên các P-BAPs của các tỉnh chưa có các 
ước tính nhu cầu tài chính để thực hiện.     

 
-  Quyết định số 200/QĐ-BTNMT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

phê duyệt Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại 
lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, là một văn bản góp phần triển khai VN NBS. 

 
- Quyết định số 1107/2015/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc công bố Danh mục các khu bảo tồn.  Danh mục này xác định cụ thể tên gọi, địa bàn, diện tích của 
các khu bảo tồn. Đây là cơ sở để triển khai một số hoạt động của VN NBS.  Tới 2015 đã có 166/176 
khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập, với viện tích 2,1 triệu hectare, bằng 6,36% diện tích lãnh 
thổ. 10/16 khu bảo tồn biển đã được thành lập với diện tích 111,211 hectare, bằng 0,11% diện tích 
biển của Việt Nam (theo TS. Phạm Anh Cường, Tạp chí Môi trường, số 6/2017).  http://vea.gov.vn/vn.  

 
- Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLTBTCBTNMT, ngày 29 tháng 10 năm 2014, Hướng dẫn quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án 
theo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chính sách này 
đã hướng dẫn chi tiết các thủ tục thanh toán, các định mức chi cho hoạt động bảo tồn ĐDSH. Các 
nguồn chi thường xuyên này được đưa vào lồng ghép trong Kế hoạch ngân sách hàng năm của các bộ 
ngành có liên quan.  

 
-  NBS VN đã xác định các cơ quan đầu mối và phối hợp triển khai 7 chương trình ưu tiên (Phụ lục 3: 

Chương trình / kế hoạch / dự án ưu tiên trong NBS VN). Tiến độ thực hiện 7 chương trình ưu tiên này 
đã chỉ ra rằng chỉ có hai chương trình đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó có một chương trình đã 
đáp ứng được ngày gửi thành lập. Việc xây dựng 5 chương trình ưu tiên khác kéo dài nhiều năm sau 
thời hạn. 
 

2.2  Xu thế thay đổi đa dạng sinh học tại  Việt Nam 
 
Như đã thảo luận trong Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học (2005, 2011 và 2014) cũng như trong Báo cáo 
quốc gia về tình trạng môi trường (2015) cho thấy từ 1975 đến 2016, "Đa dạng sinh học ở nước ta bị suy 
thoái nghiêm trọng. Các hệ sinh thái bị ảnh hưởng và bị khai thác quá mức; diện tích rừng, đặc biệt là rừng 
tự nhiên, bị thu hẹp một cách đáng báo động. Tốc độ tuyệt chủng của một số loài đang ngày càng tăng".  Xu 
hướng thay đổi về đa dạng sinh học có liên quan đến ba môi trường sống chủ yếu là rừng, vùng nước nội 
địa, đất ngập nước và môi trường biển và vùng ven biển.   
 
Các nguyên nhân chính gây suy giảm ĐDSH bao rồm các loài động vật và thực vật, hệ sinh thái và môi 
trường sống bao gồm: (i) mất rừng, chia cắt phân mảnh rừng và thay đổi mục đích sử dụng đất do việc mở 
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rộng trồng cây công nghiệp, đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác gỗ rừng, đào ao nuôi trồng 
thủy sản; (ii) suy thoái hệ sinh thái từ khai thác quá mức như thu hái lâm sản ngoài gỗ tự,  săn trộm và buôn 
bán động vật hoang dã, đánh bắt thủy sản  quá mức; và (iii) ô nhiễm. Nguyên nhân gốc rễ của sự suy thoái 
và mất mát của ĐDSH bao gồm phát triển kinh tế mà không cần cân nhắc cho ĐDSH và DVHST liên quan; 
tăng trưởng dân số; khuôn khổ thể chế và pháp lý không hiệu quả và thiếu, bao gồm thiếu sự phối hợp, 
quản trị và thực thi; thiếu kiến thức, sự hiểu biết và đánh giá cao, đối với ĐDSH và DVHST có lợi được cung 
cấp, giữa các ngành phát triển và cộng đồng. 
 
Diện tích che phủ rừng tại Việt Nam đã giảm từ 43,8% xuống 28,5% trong giai đoạn 1945-1990. Sau đó diện 
tích rừng đã tăng lên tới 40,8% (14.061.900 ha) vào năm 2015 do tăng diện tích rừng trồng và rừng tái sinh 
tự nhiên (Biểu đồ 1).  Hiện tại, diện tích rừng của VN là 10.175.500 ha (72%) rừng tự nhiên và 3.886.300 ha 
rừng trồng (28%) (Sổ tay Thống kê Việt Nam, 2016). Rừng nguyên sinh được ước tính chỉ bao phủ 83.000 ha 
(1%), giảm từ 384.000 ha năm 1990 (FAO, 2015. Đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu - Báo cáo quốc gia của 
Việt Nam). Chính phủ hiện đang đặt mục tiêu tăng độ che phủ rừng của VN lên 44% tổng diện tích đất của 
cả nước vào năm 2020 (QH, Quyết định 42 / 2016 / QH13, 12/04/2016). 
 
Trong khi đó, trong phạm vi rừng tái sinh tự nhiên, diện tích rừng tự nhiên giàu có - sinh khối cao và ĐDSH - 
giảm từ 12 triệu ha năm 1945 xuống còn 2,8 triệu ha năm 2015 (Tổng cục Thống kê, Chiến lược lâm nghiệp 
2006-2020, Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về ĐDSH), Hiện nay, rừng tự nhiên giàu có chiếm khoảng 20% diện 
tích rừng, còn lại  80% là rừng nghèo, rừng tái sinh tự nhiên và rừng trồng. Chất lượng rừng giảm làm giảm 
chất lượng môi trường sống cho động vật hoang dã, suy giảm ĐDSH và các  DVHST quan trọng đối với phát 
triển kinh tế, bao gồm sản xuất nông nghiệp, du lịch sinh thái và các ngành công nghiệp. 
 
Hình 1  Thay đổi diện tích rừng giai doạn 
1945-2015 (% so với tổng diện tích đất đa) 

 
Source: GSO 

Hình 2  Diện tích rừng giai đoạn 1975-2015, và 
dự tính đến 2030 (x 1,000 ha) 

 
Ghi chú: màu Xanh là cây – rừng nguyên sinh, rừng giàu màu 
xanh thẫm – rừng tái sinh khác; màu nâu – rừng trồng; màu 
đen – tổng diện tích rừng . Nguồn: FAO, 2016.  

 
 
Hệ sinh thái đất ngập nước nội địa tại Việt Nam, đặc biệt ở các khu vực hạ lưu của các con sông lớn, hệ 
sinh thái nước nội địa ngày càng bị ô nhiễm cả về mức độ, nồng độ và độc tính, bởi chất thải từ sản xuất 
công nghiệp, hộ gia đình, cũng như phân bón hóa học và thuốc trừ sâu do sử dụng quá mức trong nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Việc khai thác cát quá mức từ các con sông dẫn đến sự thay đổi của dòng 
sông và sạt lở dọc bờ sông, gây xói mòn đất làm hàng trăm hecta đất nông nghiệp và các khu định cư của 
con người. Ô nhiễm nước gây ra chi phí cao hơn cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước 
sạch, để bảo vệ sức khỏe. Ô nhiễm nước cũng tác động đến suy giảm nghiêm trọng quần thể của nhiều loài 
thủy sản có giá trị kinh tế cao, với các loài điển hình như cá Anh Vũ (Semilabeo notabilis), cá Lăng 
(Hemibagrus), cá Chiên (Bagarius bagarius), tôm hùm, bào ngư và sò điệp. 
 
Hệ sinh thái biển và ven biển: Trong những thập kỷ gần đây, các hệ sinh thái biển và ven biển cũng ngày 
càng phải đối mặt với khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, bị ảnh hưởng bởi đánh bắt quá mức, đô 
thị hóa, du lịch và tăng trưởng nhanh và thâm canh sản xuất nuôi trồng thủy sản. Trong những thập kỷ gần 
đây, các khu vực sinh thái và môi trường tự nhiên rộng lớn, bao gồm vùng đất ven biển thủy triều, rạn san 
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hô, thảm cỏ biển, giảm cả về diện tích cũng như chất lượng, xu hướng gia tăng "sa mạc hóa ven biển" và 
mất đa dạng sinh học biển, đáng chú ý là việc giảm số lượng loài được quan sát, một số loài được báo cáo 
đã trở nên tuyệt chủng tại một số địa phương. Phát triển kinh tế nhanh chóng đã biến nhiều vùng đất ngập 
nước nước ngọt trở thành ruộng lúa. 
 
Thảm Cỏ biển: Diện tích môi trường sống của cỏ biển được báo cáo là giảm do thiên tai, cải tạo ao nuôi 
trồng thủy sản và phát triển cơ sở hạ tầng ven biển. Thống kê cho thấy độ che phủ của cỏ biển trên toàn 
quốc đã giảm từ 40-70% (Bộ TNMT, 2014). Ví dụ, đến năm 2009, diện tích cỏ biển tại bãi biển Cửa Đại 
(Quảng Nam) giảm gần 70%; ở Hàm Ninh (Quảng Bình) cỏ biển giảm từ 30% (2004) xuống còn 15% (2009). 
Nhìn chung, đến năm 2010, lượng cỏ biển trung bình trên khắp Việt Nam được ước tính chỉ chiếm một nửa 
diện tích được che phủ chỉ 5 năm trước đó (Bộ TNMT, 2014). 
 
Rừng ngập mặn: Rừng ngập mặn gần như biến mất ở nhiều tỉnh. Sử dụng môi trường ven biển để phát 
triển công nghiệp, nông nghiệp và đô thị hóa, và ô nhiễm liên quan, gây ra sự mất mát rộng lớn của tài 
nguyên thiên nhiên ven biển và biển, với tác động tiêu cực mạnh đến ngư dân, du lịch và sản xuất thủy sản. 
Theo thống kê năm 2012, 56% tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam được coi là "rừng ngập mặn trồng" 
với sự đa dạng rất thấp của các loài, và các khu vực rừng ngập mặn tự nhiên gần như biến mất hoàn toàn. 
Suy thoái rừng ngập mặn được thể hiện rõ nét qua sự suy giảm nhanh chóng cả diện tích và chất lượng 
rừng. Năm 1943, cả nước có hơn 408.500 ha rừng ngập mặn. Đến năm 1990, diện tích rừng ngập mặn đã 
giảm xuống còn khoảng 255.000 ha, tiếp tục giảm xuống còn 209,7412 ha năm 2006 và 140.000 ha vào năm 
2010. Đến cuối năm 2012 chỉ còn 131.520 ha rừng3.  Hình 3 trình bày sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn ở 
Việt Nam 1943-2012. 
 
Hình 3  Diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 1943-2012 tại Việt Nam 

  
 
Xu hướng thay đổi về loài: Diện tích môi trường sống tự nhiên có sẵn cho động vật hoang dã tiếp tục giảm 
do sự thay đổi về sử dụng đất. Ở các khu vực trên cạn, hệ sinh thái rừng tự nhiên chứa một số lượng lớn 
các loài động vật hoang dã và những khu rừng này đóng góp quan trọng vào sự đa dạng sinh học cao của 
Việt Nam. Nếu tỷ lệ phá rừng hiện tại tiếp tục đáp ứng các nhu cầu và thực tiễn hiện tại thông qua việc thay 
đổi mô hình sử dụng đất, diện tích môi trường sống thích hợp cho động vật hoang dã sẽ tiếp tục giảm. Sự 
cố voi hoang dã phá hủy nhà cửa, cây trồng và các báo cáo nghiêm trọng về việc giết người dân địa phương 
ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên được xem như là một phản ứng với những xung đột ngày càng tăng do mất 
môi trường sống của voi. Hầu hết các loài động vật hoang dã lớn khác, chẳng hạn như hổ, hiện nay chỉ được 
tìm thấy trong và xung quanh các VQG và KBT. Người ta ước tính rằng Việt Nam hiện có thể chỉ còn lại 30 
con hổ trong tự nhiên. 
                                                           
2 Bộ TNMT, TCMT (2006).  Báo cáo tổng quan về rừng ngập mặn Việt Nam. 
3 Số liệu thống kế từ các Báo cáo hàng năm của FPD về thực trạng rừng.  
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Sách đỏ Việt Nam năm 2007 xác định có 882 loài (418 loài động vật, 464 cây) bị đe doạ và nguy cấp. Điều 
này thể hiện sự gia tăng của 161 loài được coi là bị đe dọa so với đánh giá đầu tiên vào giai đoạn 1992-1996 
- ấn bản đầu tiên của Danh sách đỏ Việt Nam. Áp lực gia tăng đối với các loài nguy cấp, quý hiếm cũng được 
chứng minh với 10 loài đã được phân loại lại từ trạng thái “Nguy cấp - EN” thành “Tuyệt chủng trong tự 
nhiên-EW” giữa đánh giá đầu tiên và thứ hai (Bộ TNMT, 2014). Tình trạng của các loài thủy sinh, đặc biệt là 
những loài có giá trị kinh tế, cũng đang giảm nhanh chóng. Đặc biệt là số lượng cá nước ngọt quý hiếm có 
giá trị kinh tế cao, và các loài di cư đã giảm. 
 
Bảng 2  Số lượng các loài bị đe dọa trong phân loại sinh học theo Sách đỏ năm 2007 của Việt Nam 
 

Loài EX EW CR EN VU LR DD 

Thực vật 1  37 178 210 4  
Magnoliophyta        
   - Dicots   29 96 147   
   - Monocots 1  4 69 34 3  
Pinophyta   4 4 18 1  
Pteridophyta    1 1   
Lycophyta     1   
Rhodophyta    5 2   
Phaeophyta     4   
Mycophyta    3 3   
Động vật 4 5 48 113 189 17 30 
Có vú 4 1 12 30 30 5 8 
Chim   11 17 25 11 9 
Bò sát-Lưỡng cư  1 11 22 19   
Cá  3 4 28 51  3 
Không xương sống   10 16 64 1 10 

Ghi chú: EX: Tuyệt chủng; EW: Tuyệt chủng trong tự nhiên; CR: Cực kỳ nguy cấp; EN: Nguy cấp; VU: Dễ bị tổn thương; LR: Nguy 
cơ thấp hơn; DD: Thiếu dữ liệu. Nguồn: Báo cáo quốc gia lần thứ năm của Việt Nam về Công ước LHQ về ĐDSH, Bộ TNMT, 2014 

 
Trong thập kỷ tới, 2020-2030, xu hướng giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam không thể đảo ngược nếu không 
có nỗ lực mạnh mẽ hơn từ Chính phủ và xã hội, đặc biệt là trong việc thực thi chính sách ĐDSH cũng như tài 
chính. 
 
2.3  Lượng giá Đa dạng sinh học 
 
ĐDSH được công nhận là một yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội ở VN. Tuy nhiên, chưa có 
nghiên cứu nào về lượng giá ĐDSH và dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) trên quy mô toàn quốc, mặc dù đã có 
nhiều nghiên cứu tập trung vào lượng giá các khía cạnh khác nhau của  ĐDSH và DVHST (rừng, cấp nước), ở 
các vùng hoặc tỉnh cụ thể ở VN, như các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa 
Thiên Huế, Bình Định, Gia Lai, Đồng Nai, hoặc các địa điểm cụ thể như VQG Cát Bà, Bidoup-Núi Bà, Xuân 
Thuỷ. Một số nghiên cứu có thể nêu ra như sau: 
 

 Trong báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện Công ước về ĐDSH (CBD) về tình trạng môi trường 
trong giai đoạn 2011-2015 (Bộ TNMT, 2015), ước tính lượng giá ĐDSH cho thấy ước tính khoảng 80% 
sản lượng đánh bắt cá biển diễn ra ở các khu vực gần bờ, cung cấp 40% nguồn protein cho dân số. 
Các khu vực có giá trị  ĐDSH cao đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch và mang lại lợi ích kinh 
tế lớn  khoảng 70%  giá trị gia tăng của du lịch có liên quan tới các bãi biển có giá trị ĐDSH cao 
 

 Nền kinh tế của VN phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên;  ĐDSH đóng một vai trò kinh tế 
quan trọng (Bộ TNMT, 2014). Mặc dù chưa có sự công nhận cụ thể và đáng kể, ĐDSH có đóng góp có 
giá trị cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sức khỏe con người. 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 20 

 
 Trong một nghiên cứu đánh giá DVHST cho VQG Cát Tiên (GIZ, 2013), ước tính giá trị kinh tế của 

ĐDSH và DVHST ở VQG Cát Tiên là 51,57 triệu USD, bao gồm 2,36 triệu USD các sản phẩm phi gỗ, 
0,42 triệu USD gỗ và củi, 25,34 triệu USD tài nguyên nước, 8,30 triệu USD trữ lượng carbon, 14,38 
triệu USD hạt giống phổ biến, 0,77 triệu USD giải trí / giáo dục. Giá trị gia tăng ĐDSH của VQG được 
đánh giá cao tới 107 triệu USD trong 25 năm tới. Nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị cho quá 
trình hoạch định chính sách trên cơ sở  cân đối  giữa tài trợ cho VQG và các giá trị  DVHST của nó. 
 

 Ngiên cứu lượng giá tài nguyên thiên nhiên ở VQG Xuân Thủy (VCF / Bộ NNPTNT, 2012) cung cấp 
bằng chứng cho Bộ NNPTNT và chính quyền địa phương thực hiện thí điểm cơ chế tài chính mới cho 
bảo tồn ĐDSH với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Việc lượng  giá dựa trên các khảo sát thực 
địa và tập trung vào các nguồn lực được lựa chọn, bao gồm các loại thảo dược, hải sản (cá, ngao), 
được tiêu thụ bởi cộng đồng địa phương. Giá trị tài nguyên thiên nhiên được ước tính là 20 triệu đô 
la Mỹ mỗi năm. Nghiên cứu đã cung cấp thông tin cho Bộ NNPTNT, chính quyền địa phương và chính 
quyền VQG về cách huy động sự tham gia của địa phương và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng bền vững 
tài nguyên thiên nhiên ở VQG Xuân Thủy.   
 

 Bốn nghiên cứu về lượng giá và cơ chế chi trả DVHST ở các VQG Bái Tử Long, Cát Bà, Bidoup-Núi Bà 
và Xuân Thủy (Bộ TNMT, 2013) đã chỉ ra rằng cộng đồng xã hội địa phương được hưởng lợi từ DVHST 
và ước tính giá trị kinh tế của DVHST. Kết quả cho thấy đánh bắt thủy sản ở VQG Bái Tử Long, du lịch 
sinh thái ở VQG Cát Bà, cung cấp nước ở VQG Bidoup-Núi Bà và khai thác ngao ở VQG Xuân Thủy là 
nguồn thu nhập đáng kể cho các xã hội địa phương, nhưng các nguồn  thu nhập từ rừng và ĐDSH gặp 
nhiều rủi ro từ xây dựng và phát triển công nghiệp.    
 

 Dự án UNEP-ProEcoserv hoàn thành vào năm 2015. Dự án đã tiến hành đánh giá chuyên sâu các giá 
trị rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau, nơi có diện tích khu rừng ngập mặn lớn nhất của VN, cho thấy 
rừng ngặp mặn ở đây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái. Ước tính ở 
tỉnh Cà Mau, 45.523 ha rừng ngập mặn tạo ra giá trị DVHST lên tới 1.560 – 2.985 USD / ha / năm; 
trong số này, giá trị lưu trữ cacon lên đến 1.720 đô la Mỹ.  
 

 Lượng giá  giá trị của DVHST tại vùng  biển đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ và đảo Thổ Chu, ba trong số 
các đảo sinh thái quan trọng nhất của Việt Nam, đặc trưng bởi hệ sinh thái biển và ven biển điển hình 
và độc đáo bao gồm rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển… Tổng giá trị kinh tế (TEV) thay đổi từ 94 
triệu đến 307 triệu đồng (4.200 đô la Mỹ và 13.605 đô la Mỹ) mỗi ha mỗi năm, trong đó giá trị sử 
dụng trực tiếp chiếm 62,1 đến 65,8 phần trăm, giá trị sử dụng gián tiếp từ 34,5 đến 37,1%; và giá trị 
không sử dụng từ 0,08 đến 1% (Trần Đình Lân và cộng sự, 2015) 

 
Cả NBS VN và Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về CBD đều nhấn mạnh những lợi ích trực tiếp của đa dạng sinh 
học đối với con người, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia của VN, đặc biệt trong các lĩnh vực như 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước; duy trì nguồn gen cho vật 
nuôi và cây trồng; cung cấp vật liệu xây dựng, dược liệu và thực phẩm. Ngoài ra, các hệ sinh thái đóng một 
vai trò quan trọng trong điều tiết khí hậu và bảo vệ môi trường. 
 
Trong những năm gần đây, nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp và thủy sản) đóng góp đáng kể vào tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). Mặc dù tỷ trọng đóng góp giảm từ 20% năm 2010 xuống 17% năm 2015, nhưng giá 
trị xuất khẩu tăng từ 19 tỷ USD năm 2010 lên 32 tỷ năm 2016. Thu nhập của khoảng 20 triệu người ở Việt 
Nam phụ thuộc nhiều vào thủy sản từ việc khai thác hơn 300 loài sinh vật biển và hơn 50 loài thủy sản nước 
ngọt có giá trị kinh tế. Khoảng 80% sản phẩm thủy sản được thu hoạch từ vùng biển ven biển và đáp ứng 
gần 40% nhu cầu protein của người dân VN. Thủy sản cung cấp nguồn thu nhập chính cho khoảng 8 triệu 
người và đóng góp một phần vào thu nhập cho 12 triệu người khác. Khoảng 25 triệu người sống trong hoặc 
gần rừng và thu được 20-50% thu nhập từ  khai thác lâm sản ngoài gỗ, bao gồm hàng trăm loài cây thuốc và 
cây cao su. 
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Ngoài các lợi ích kinh tế trực tiếp, ĐDSH hỗ trợ một loạt các DVHST quan trọng, bao gồm cả việc chống biến 
đổi khí hậu thông qua lưu trữ carbon, lọc không khí và nước, phân hủy chất thải và giảm thiểu tác hại của 
thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt và bão. Rừng ngập mặn dọc bờ biển hoạt động như “lá chắn xanh”, giảm 
cường độ sóng biển từ 20% đến 70% và giúp đảm bảo an toàn cho đê biển; ước tính rằng rừng ngập mặn 
tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm cho việc bảo dưỡng và sửa chữa đê, đồng thời hỗ trợ việc hình thành các 
vùng đất mới tại các cửa sông của sông Hồng và sông Mê Kông. Nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị của việc cô lập 
và lưu giữ carbon trong rừng tự nhiên trung bình là 35-90 triệu đồng/ha/năm (Cục BTĐDSH/TCMT/Bộ 
TNMT, 2013). 
 
Đa dạng sinh học và cảnh quan tuyệt đẹp trên mặt đất, ven biển và hải đảo  là nền tảng cho ngành du lịch 
đang mở rộng nhanh chóng của VN. Du lịch sinh thái đang trở nên phổ biến hơn ở các khu bảo tồn thiên 
nhiên, khuyến khích giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và mang lại lợi ích cho người dân địa phương cung cấp 
dịch vụ du lịch. Khoảng 70% tăng trưởng du lịch nhanh của Việt Nam đang diễn ra ở các vùng ven biển và 
các khu vực có hệ sinh thái tự nhiên với ĐDSH cao. Từ năm 2010 đến năm 2016, khách du lịch nội địa tăng 
từ 28 triệu người lên 62 triệu người, và khách du lịch nước ngoài tăng từ 5 đến 10 triệu người. Khách du 
lịch chi tiêu tăng từ 96.000 tỷ đồng lên 400.000 tỷ đồng (3.849 – 16.000 triệu đô la Mỹ).  Ước tính rằng các 
khu vực có ĐDSH cao bao gồm các VQG, KBT và khu bảo tồn cảnh quan thu hút 40% - 60% lượng khách du 
lịch và đã thu được 20% chi tiêu của họ. 
 
Kết quả nghiên cứu lượng giá ĐDSH được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình hoạch định chính 
sách ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, bao gồm các văn bản có tính pháp quy của Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật 
của Quốc hội (QH), nghị định của Chính phủ và các quyết định của các Bộ. 
 
2.4  Đa dạng sinh học trong Phát triển bền vững.  
 
Nội dung trong phân tích ở đây nhằm rà soát vai trò của đa dạng sinh học trong môi trường phát triển bền 
vững của Việt Nam. 
 
2.4.1   ĐDSH trong chính sách phát triển 
 
Trong thập kỷ gần đây, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được chú ý nhiều hơn và cụ thể hơn 
trong các chính sách phát triển quốc gia của Việt Nam.     
 
Báo cáo “Đánh giá phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển giai đoạn 
2016-2020” (2016), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh việc giảm sút về diện tích và về chất lượng của 
nhiều hệ sinh thái tự nhiên, nhất là các diện tích rừng, các khu vực đất ngập nước và đáy biển. Đảng CSVN 
đã kêu gọi cần khuyến khích phát triển nền kinh tế xanh, chú trọng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng 
sinh học, và nâng độ che phủ của rừng lên 42% vào năm 2020. ĐCSVN đã yêu cầu Chính phủ ngừng khai 
thác rừng tự nhiên, huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để bảo vệ và phát triển rừng (văn bản 
số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 1 năm 2017), cũng như áp dụng cơ chế “người gây ô nhiễm trả tiền” và   
nguyên tắc “người hưởng lợi trả tiền” trong bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (Nghị 
quyết số  02-KL/TW ngày 26 tháng 4 năm 2016, đánh giá 10 năm thực hiện Văn bản 41-NQ/TW về bảo vệ 
môi trường trong giai đoạn công nghiệp hóa quốc gia). 
 
Trong Báo cáo về Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 (Nghị quyết số 142/2016/QH13, 
12/04/2016), đánh giá của Quốc hội cho thấy giai đoạn trước năm 2015 còn có nhiều hạn chế trong việc 
thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 
trường. Quốc hội đã xác định trong giai đoạn 2016-2020 cần chú trọng hơn tới vấn đề ứng phó với biến đổi 
khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tới 2020, cần nâng cao và 
đẩy mạnh các chính sách và thể chế về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Mục tiêu đề 
ra là nâng cao độ che phủ của rừng lên 44% diện tích đất liền.  
 
Trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017,  Quốc hội cũng đã xác định là sẽ loại trừ các dự án đầu 
tư không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về môi trường và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hệ sinh thái 
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(Nghị quyết số 23/2016/QH14, 07/11/2016); Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã có đề nghị các Bộ TNMT, 
NNPTNT, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư và UBND các tỉnh thành cần tiến hành các biện pháp 
bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học như kiểm soát chặt chẽ  việc Đánh giá tác động môi trường 
của các dự án đầu tư, thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên (Nghị quyết số  01/NQ-CP, 01/01/2017). 
 
Tại Chiến lược Phát triển bền vững của Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21) do Chính phủ ban hành theo 
quyết định số 153/2004/QD-TTg, 17/8/2004, lần đầu tiên vấn đề về chi trả dịch vụ môi trường đã được đề 
ra với các nguyên tắc chính là các bên gây ô nhiễm môi trường và các bên được hưởng lợi về tài nguyên 
thiên nhiên phải có trách nhiệm chi trả cho các dịch vụ mà môi trường thiên nhiên đem lại.  
 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2050 (VGGS) (Quyết định 
1393/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 9 năm 2012) khuyến khích thúc đẩy các dự án đầu tư thân thiện môi trường, 
đề xuất các chính sách kinh tế và tài chính để phát triển “vốn tự nhiên”, và khuyến khích đầu tư có sự tham 
gia vào các dịch vụ môi trường tại KBT để phục hồi các hệ sinh thái suy thoái. Việc thực hiện chiến lược này 
được giao cho Bộ KHĐT để thực hiện theo tiến độ, Bộ KHĐT và Bộ Tài chính bố trí và sắp xếp tài chính cho 
việc thực hiện của chiến lược, ví dụ: xem xét các quy định thuế về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên và thu nhập của công ty. Các ước tính về chi phí để thực hiện Chiến lược này chưa có. 
 
Luật phí và lệ phí (Quốc hội, số 97/2015 / QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2015) bao gồm danh sách phí và lệ 
phí áp dụng cho tất cả các tổ chức dịch vụ công. Có một số khoản phí liên quan đến bảo tồn ĐDSH bao gồm 
phí bảo vệ tài nguyên biển, phí tham quan các danh lam thắng cảnh và các khu bảo tồn, phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải, không khí và khai khoáng, phí phê duyệt ĐTM. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ 
xác định mức thu phí đối với các cơ quan trung ương, trong khi các UBND tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt 
mức phí cho các cơ quan địa phương. Luật cũng cho phép chuyển 11 phí thành giá dịch vụ, bao gồm phí bảo 
vệ môi trường đối với chất thải rắn thành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn. Trong khi mức phí và lệ phí được 
xác định về mặt hành chính bởi QH, Bộ TC và UBND tỉnh, giá dịch vụ được xác định bởi các cơ sở cung cấp 
dịch vụ dựa trên nguyên tắc thị trường. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở dịch vụ linh hoạt hơn trong 
việc tạo ra doanh thu. Tất cả các KBT đã xem xét việc áp dụng thu phí vào cửa, một số KBT đã áp dụng cả 
việc thu tiền cho việc cung cấp dịch vụ du lịch (ví dụ cung cấp hướng dẫn viên du lịch, cắm trại …). 
 
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, được Quốc hội phê duyệt (số 83/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 1 
tháng 1 năm 2017, thay thế Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002. Luật ngân sách nhà nước năm 2015 xác 
định cụ thể hơn về chi tiêu ngân sách của Chính phủ. Luật cho phép các tổ chức dịch vụ công, bao gồm cả 
các cơ sở bảo tồn KBT và ĐDSH sử dụng doanh thu từ cung cấp dịch vụ, cùng với ngân sách của Chính phủ 
phân bổ để trang trải các chi phí hoạt động, kể cả tăng tiền thưởng cho nhân viên (Điều 32.5). Tuy nhiên 
bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH không phải là các nội dung ưu tiên cho chi tiêu 
ngân sách của chính phủ (Điều 8.5. Nguyên tắc trong chi tiêu ngân sách của Chính phủ). 
 
Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương (các Bộ và các cơ quan trung ương khác như Quốc hội) 
và ngân sách địa phương (63 tỉnh, các huyện và xã). Trong số 6 mục chi tiêu ngân sách của chính phủ, “đầu 
tư phát triển” và “chi thường xuyên” là những mục quan trọng nhất đối với các cơ quan bảo tồn ĐDSH nhận 
phân bổ ngân sách của Chính phủ. Các dòng chi tiêu của Chính phủ khác bao gồm "dự trữ quốc gia", "thanh 
toán nợ", "ODA" và các khoản khác. Chi tiêu Chính phủ cho bảo vệ môi trường được quy định trong các 
mục chi tiêu “đầu tư phát triển” và “chi thường xuyên” cả trong ngân sách trung ương và địa phương cùng 
với các dòng chi tiêu khác. Tuy nhiên, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 chỉ yêu cầu tất cả các tổ chức 
phải xác định trong kế hoạch ngân sách của họ mức chi tiêu cho hai mục “Giáo dục” và “Khoa học” (Điều 
19.4.b và 30.1.c); Do đó, mức chi tiêu ngân sách Chính phủ để bảo vệ môi trường chưa được xác định ngay 
từ đầu khi lập kế hoạch ngân sách, điều đó cho thấy mức chi tiêu cho bảo vệ môi trường có thể được điều 
chỉnh bởi các Bộ và chính quyền địa phương trong quá trình phân bổ ngân sách thực tế, phụ thuộc vào cân 
đối và mức thâm hụt ngân sách. 
Phân bổ ngân sách của Chính phủ cho ĐDSH được cụ thể hóa trong các chính sách khác của Chính phủ hỗ 
trợ việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 
 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 23 

Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước đã được Bộ Tài chính sửa đổi vào năm 2016 (Thông tư số 
324/2016/TT-BTC), mã hóa các dòng chi tiêu ngân sách nhà nước theo các tổ chức và theo lĩnh vực/hoạt 
động. Đã có 989 cơ quan ở cấp trung ương và địa phương có  mã ngân sách của Chính phủ, tuy nhiên chưa 
có mã ngân sách riêng cho  các cơ quan bảo tồn ĐDSH, mặc dù hiện nay có tới 219 KBT (VQG, KBTTN, vv) và 
38 cơ sở bảo tồn ĐDSH (trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, vườn thực vật) chiếm khoảng 2,3 triệu ha đất 
và rừng và được chính thức xác nhận  trong Quy hoạch tổng thể đa dạng sinh học quốc gia (BMP) đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 45/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8 tháng 1 năm 
2014). Theo các lĩnh vực và hoạt động, tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động bảo tồn ĐDSH đã được xác 
định bằng mã số 271, được đặt trong mã ngân sách nhà nước 250 về chi tiêu cho bảo vệ môi trường.  Chi 
tiêu cho Bảo tồn ĐDSH cũng có thể được ẩn trong các mã ngân sách khác, như nông nghiệp (281), lâm 
nghiệp (282), thủy sản (284), và Chương trình mục tiêu quốc gia (NTP) về bảo vệ môi trường và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên bền vững (0218), phát triển bền vững nghề cá (0610), hoặc lâm nghiệp (0620). Xác định 
một dòng ngân sách riêng cho tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH trong hệ thống mã ngân sách nhà 
nước sẽ giúp các cơ quan chính phủ xem xét phân bổ ngân sách cho các hoạt động này một cách có hệ 
thống hơn trong quá trình lập ngân sách từ năm 2017 trở đi. 
 
Chính sách quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự 
nghiệp khác, bao gồm tất cả các cơ sở bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường (Nghị định 141/2016/NĐ-
CP, ngày 10 tháng 10 năm 2016) cho thấy cùng với ngân sách của Chính phủ được phân bổ, Chính phủ cho 
phép các tổ chức quản lý chi tiêu từ việc cung cấp dịch vụ, theo các quy định về chi phí hoạt động sau đây 
(Điều 15): 
 

- Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; 
 

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các 
khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; 
 

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công bình quân 
thực hiện trong năm của đơn vị; 

 
Nghị định này tạo điều kiện cho các cơ sở bảo tồn KBT và ĐDSH có cơ hội huy động thêm nguồn tài chính để 
hỗ trợ tăng thu nhập cho các nhân viên của mình. 
 
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước và Chính sách Quản lý Tài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là các chính sách mới được phê duyệt, được cụ thể hóa trong 
năm 2017, và triển khai từ năm 2018. 
 
2.4.2   ĐDSH trong Chiến lược phát triển các ngành  
 
Hầu hết các ngành đều có chiến lược phát triển quốc gia cụ thể theo từng ngành đến năm 2020 hoặc năm 
2030, được Chính phủ phê duyệt chính thức, trong đó nhiều chiến lược phát triển ngành có đề cập đến việc 
lồng nghép bảo tồn ĐDSH vào nhiệm vụ của họ. Các chiến lược thường bao gồm cam kết chính thức về 
phân bổ ngân sách để đảm bảo việc triển khai chiến lược, tuy nhiên, các chiến lược này không đưa ra ước 
tính cụ thể chi phí cần thiết và các nguồn tài chính để thực hiện.  
 
2.4.2.1  Lĩnh vực bảo vệ môi trường  

 
 Luật Bảo vệ Môi trường đã được QH ban hành theo Luật số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 6 năm 

2014, cho thấy bảo tồn ĐDSH là một phần của chính sách bảo vệ môi trường và Chính phủ phân bổ 
một phần ngân sách Chính phủ cho mục đích bảo vệ môi trường (Điều 5). Trong Luật này, Chính phủ 
cam kết (i) phân bổ nguồn lực tài chính để trang trải chi phí đầu tư và chi thường xuyên trong bảo vệ 
môi trường kể cả bảo tồn ĐDSH (Điều 147); (ii) sử dụng tất cả các khoản phí bảo vệ môi trường được 
tạo ra cho mục đích bảo vệ môi trường (Điều 148); và (iii) hỗ trợ thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường 
VN (VEPF). 
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 Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường (CLQGBVMT) đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết 

định 1216/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 9 năm 2012) tập trung vào kiểm soát và giảm ô nhiễm môi trường 
và mất ĐDSH, và thúc đẩy nền kinh tế xanh. CLQGBVMT xác định Hệ thống chỉ tiêu giám sát môi 
trường (EMIS) bao gồm 18 chỉ tiêu về tài nguyên và mất đa dạng sinh học giai đoạn 2010-2020, độ 
che phủ rừng tăng từ 40% lên 45% diện tích đất, diện tích rừng tăng từ 2,5 triệu ha đến 3 triệu ha, số 
lượng các loài quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng (hiện nay là 47) không tăng. CLQGBVMT cũng đã định 
lượng các mục tiêu bảo tồn ĐDSH sau đó được tích hợp vào NBS VN, tức là đã được phê duyệt một 
năm sau đó vào năm 2013. Tuy nhiên, CLQGBVMT không bao gồm ước tính chi phí để thực hiện. 
 

 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 (Quyết định 166/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 1 năm 2014) yêu cầu Bộ TNMT thực hiện, Bộ KHĐT và 
Bộ Tài chính để sắp xếp các nguồn tài chính để thực hiện CLQGBVMT. 
 

 Quỹ Bảo vệ môi trường VN được thành lập năm 2014 theo Quyết định 78/2014/QĐ-TTg của Chính 
phủ. Đây là tổ chức tài chính của Chính phủ và do Bộ TNMT quản lý. Quỹ BVMT nhận vốn từ ngân 
sách nhà nước, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ tài chính cho các 
hoạt động bảo vệ môi trường tại VN. Từ năm 2015 đến năm 2017, Chính phủ đã phân bổ 1.000 tỷ 
đồng (42 triệu đô la Mỹ) cho Quỹ BVMT làm vốn điều lệ. Chính phủ cũng cam kết bổ sung ngân sách 
hàng năm cho Quỹ BVMT. Các nguồn thu nhập tài chính khác bao gồm phí bảo vệ môi trường, thanh 
toán bồi hoàn môi trường, phí bán giảm phát thải được chứng nhận (CERs) và các khoản khác. Quỹ 
BVMT cung cấp hỗ trợ cho ba nội dung chính, bao gồm (i) ô nhiễm môi trường; (ii) giáo dục môi 
trường và (iii) quản lý chất thải. Việc hỗ trợ ĐDSH chưa được quy định cụ thể trong nhiệm vụ của Quỹ 
BVMT. 
 

 Chính sách về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm bảo vệ môi trường (Nghị định 155/2016/NĐ-
CP, ngày 18/11/2017) có hiệu lực từ tháng 2 năm 2017. Chính sách bao gồm xử phạt các vi phạm 
bảo tồn ĐDSH (Điều 1), danh sách các vi phạm bảo vệ môi trường bị phạt tiền và mức phạt tiền kèm 
theo. Mức phạt hành chính tối đa đối với từng trường hợp vi phạm là 1 tỷ đồng (40.000 đô la Mỹ) 
cho cá nhân và 2 tỷ đồng (80.000 đô la Mỹ) cho các tổ chức (Điều 4). 

 
2.4.2.2. Lĩnh vực bảo tồn ĐDSH  
 
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng một số chính sách về bảo tồn ĐDSH để hỗ trợ việc thực hiện NBS của VN, 
bao gồm: 
 

 Luật Đa dạng sinh học, được Quốc hội phê duyệt năm 2008 (số 20/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 
năm 2008) và có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2009, là văn bản pháp lý quan trọng nhất về tài trợ bảo 
tồn ĐDSH ở VN, như: 
 

-  Tất cả các cơ sở bảo tồn KBT và ĐDSH là các tổ chức dịch vụ công cộng (Điều 28), vì vậy họ nhận 
ngân sách của chính phủ cho các hoạt động của họ. 
  

- Tài trợ cho bảo tồn ĐDSH bao gồm phân bổ ngân sách của Chính phủ, chi trả dịch vụ môi trường 
và các nguồn tư nhân; Chính phủ cam kết tài trợ cho đầu tư và chi thường xuyên cho ĐDSH (Điều 
5, Điều 73).        
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Hộp 1   Cam kết của chính phủ tài trợ cho bảo tồn đa dạng sinh học 
 

Chi đầu tư phát triển từ ngân sách 
nhà nước cho việc bảo tồn và phát 
triển bền vững đa dạng sinh học 
được sử dụng cho các mục đích 
sau đây: 
a) Điều tra cơ bản về đa dạng sinh 
học;  
b) Phục hồi các hệ sinh thái tự 
nhiên;  
c) Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ; 
d) Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 
của Nhà nước; 
đ) Thực hiện các chương trình kiểm 
soát, cô lập, diệt trừ các loài ngoại 
lai xâm hại; 
e) Đầu tư khác liên quan đến việc 
bảo tồn và phát triển bền vững đa 
dạng sinh học theo quy định của 
pháp luật. 
 

Chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho bảo tồn và phát 
triển bền vững đa dạng sinh học được sử dụng cho các mục đích 
sau đây: 
a) Quan trắc, thống kê, quản lý thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh 
học; xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; 
b) Tổ chức xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học, báo cáo 
hiện trạng khu bảo tồn; lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng 
sinh học, chương trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học;  
c) Lập, thẩm định Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ, Danh mục loài ngoại lai xâm hại, Danh mục loài hoang dã bị 
cấm khai thác trong tự nhiên, Danh mục loài hoang dã được khai 
thác có điều kiện ngoài tự nhiên, Danh mục nguồn gen bị cấm xuất 
khẩu; điều tra, đánh giá quần thể để sửa đổi, bổ sung Danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 
d) Quản lý khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà 
nước; 
đ) Xây dựng và thử nghiệm mô hình bảo tồn và phát triển bền 
vững đa dạng sinh học; 
e) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về bảo tồn và 
phát triển bền vững đa dạng sinh học; 
g) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đa 
dạng sinh học; 
h) Hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 
học..  

Nguồn: Luật Đa dạng sinh học (2008), Điều 73.2 
 
 
 Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 (KHHĐĐDSH) để 

thực hiện CBD và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CPB) (Quyết định 79/2007/QĐ-TTg, 
ngày 31 tháng 5 năm 2007). KHHĐĐDSH quốc gia đưa ra hướng dẫn chung cho việc lồng ghép bảo 
tồn ĐDSH và phát triển. Theo KHHĐĐDSH, các tỉnh xây dựng Kế hoạch Hành động ĐDSH cấp tỉnh. Các 
KHHĐĐDSH cấp tỉnh đang được cập nhật hoặc sửa đổi sau khi thông qua VN NBS (2013) và BMP 
(2014), ví dụ như trường hợp KHHĐĐDSH của thành phố Hải Phòng (quyết định 3069/QĐ-UBND, 
ngày 31 tháng 12 năm 2014). Việc thực hiện KHHĐĐDSH quốc gia được giao cho Bộ TNMT, trong khi 
thực hiện KHHĐĐDSH cấp tỉnh được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT). Tài chính để 
thực hiện KHHĐĐDSH được Bộ KHĐT/Bộ TC bố trí đối với cấp trung ương, và do Sở KHĐT/Sở TC bố trí 
ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, thông thường các KHHĐĐDSH không dưa ra ước tính nhu cầu tài chính để thực 
hiện.   
 

 Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên di truyền đến năm 2025 và 
tầm nhìn 2030 (Quyết định 1671/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 9 năm 2015). Chính phủ xác nhận rằng bảo 
tồn nguồn gen sẽ hỗ trợ bảo tồn ĐDSH, phân bổ tài chính đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng của các 
cơ sở bảo tồn di truyền, và đảm bảo phân bổ ngân sách cho chi phí thường xuyên để thực hiện các 
nhiệm vụ ưu tiên được xây dựng trong chương trình này. 

 

 Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng tại Việt Nam tới năm 2025 và tầm nhìn 
tới năm 2030 (Quyết định số 628/QD-TTg, 10/5/2017) đã đề ra các biện pháp khác nhau và các 
nhiệm vụ chủ yếu để bảo vệ và bảo tồn các loài linh trưởng tại Việt Nam. Bộ NNPTNT có trách nhiệm 
chủ trì thực hiện kế hoạch này; Bộ TNMT được giao nhiệm vụ lồng ghép kế hoạch này vào kế hoạch 
thực hiện VN NBS; Bộ KHĐT Và Bộ Tài chính có nhiệm vụ phân bổ các nguồn vốn cho kế hoạch này.  
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 Chiến lược quốc gia về quản lý hệ thống các khu rừng đặc dụng, các khu bảo tồn biển và các khu 
bảo tồn đất ngập nước tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 (Quyết định số 218/QD-TTg, 
7/2/2014) đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện về thể chế tổ chức đối với hệ thống các khu bảo tồn 
thiên nhiên của Việt Nam. Chiến lược này được xây dựng dựa trên NBS VN, tuy nhiên, nó đưa ra các 
mục tiêu chi tiết hơn cho các hệ sinh thái trên cạn và biển. So sánh các mục tiêu của Chiến lược này 
và NBS VN được trình bày trong Bảng 3 sau: 
 

Bảng 3  So sánh các mục tiêu của hai chiến lược liên quan tới bảo tồn ĐDSH đến 2020 
 

Chiến lược quốc gia về bảo tồn ĐDSH tới năm 2020 và 
tầm nhìn tới năm 2030  

Chiến lược quốc gia về quản lý hệ thống 
các khu rừng đặc dụng, các khu bảo tồn 

biển và các khu bảo tồn đất ngập nước tới 
năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 

Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái 
tự nhiên được bảo vệ, bảo đảm: Diện tích các khu bảo tồn 
thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện tích các 
khu bảo tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ 
rừng đạt 45%; rừng nguyên sinh được giữ ở mức 0,57 triệu 
ha và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; diện tích rừng ngập 
mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được duy trì ở mức hiện có; 
15% diện tích hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái 
được phục hồi; số lượng các khu bảo tồn thiên nhiên của 
Việt Nam được quốc tế công nhận đạt: 10 khu Ramsar, 10 
khu dự trữ sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN; 

Đến năm 2020 đưa diện tích hệ thống khu 
rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo 
tồn vùng nước nội địa đạt 9% diện tích 
lãnh thổ trên cạn và 0,24% diện tích vùng 
biển Việt Nam. 

Cải thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo đảm: Không gia 
tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình 
trạng một số loài nguy cấp, quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt 
chủng; 

Kiểm soát được các loài động thực vật 
hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong khu 
rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo 
tồn vùng nước nội địa; bảo tồn và phát 
triển số lượng các loài quý, hiếm đang suy 
giảm và bị đe dọa tuyệt chủng. 

Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây 
trồng, vi sinh vật) bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm 
các nguồn gen bản địa, quý, hiếm không bị suy giảm và xói 
mòn. 

Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 
thông qua các chương trình, dự án, nâng 
cao năng lực quản lý rừng đặc dụng, khu 
bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội 
địa. 

 
2.4.2.3. Đa dạng sinh học trong ngành nông nghiệp  
 

  Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2011-2020 (tài liệu 3310 / BNN-KH, ngày 
20/12/2009, Bộ NNPTNT) nhấn mạnh tăng trưởng sản xuất và an ninh lương thực, đồng thời công 
nhận tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, mất đa dạng sinh học, sử dụng rộng rãi phân 
hóa học và thuốc trừ sâu… là các vấn đề đang tồn tại. Tài liệu đề xuất các giải pháp khác nhau về 
thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp / thủy sản, trong đó có các hoạt động có tác động tích cực đến 
bảo tồn ĐDSH như giảm đánh bắt gần bờ, tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng, và kiểm soát 
thuốc BVTV. Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm thực hiện Chiến lược này và làm việc với Bộ KHĐT/Bộ Tài 
chính để tăng phân bổ ngân sách thực hiện chiến lược này lên khoảng 2-5 lần trong mỗi kỳ 5 năm. 
 

  Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
(Quyết định 124/QĐ-TTg, ngày 2 tháng 2 năm 2012) nhằm mục tiêu phát triển bền vững sản xuất 
nông nghiệp kết hợp với bảo vệ môi trường và sinh thái. Chính phủ đã yêu cầu Bộ NNPTNT, Bộ 
KHĐT và Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực tài chính để thực hiện Quy hoạch tổng thể. 
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 Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ (dự thảo chính sách của Chính phủ, 2017) đề xuất giải pháp giúp cải 
thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường về thực phẩm lành mạnh, 
giảm hóa chất trong nông nghiệp và tăng hiệu quả bảo vệ môi trường. 
      

2.4.2.3. Đa dạng sinh học trong ngành lâm nghiệp 
 

 Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020 (quyết định 18/2007/QĐ-TTg, ngày 5/2/2007) nhằm 
phát triển bền vững 16,2 triệu ha rừng, trong đó có 8,4 triệu ha rừng sản xuất, 5,7 triệu ha rừng 
phòng hộ và 2,2 triệu ha KBT; tỷ lệ che phủ rừng quốc gia được dự kiến tăng lên 42-43% vào năm 
2010 và 47% vào năm 2020. Đây là chiến lược duy nhất bao gồm ngân sách chi phí, ước tính cho giai 
đoạn 2006-2010 là 33.885 tỷ đồng (1.355 triệu USD), 11 % trong số đó được phân bổ cho bảo vệ rừng 
và ĐDSH. Dự kiến ngân sách của chính phủ sẽ chiếm 23,9% chi phí, trong khi 15,6% sẽ được phân bổ 
từ tín dụng của chính phủ, 13% từ ODA, 11% từ đầu tư tư nhân, và 24% từ đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI). Tuy nhiên, ngân sách cho giai đoạn 2011-2020 không chưa được ước tính bị tính phí, và 
dữ liệu tài chính về chi tiêu thực tế không có sẵn. Để hỗ trợ thực hiện Chiến lược, Chính phủ đã tiếp 
tục ban hành các chính sách khác về phát triển rừng. 
 

 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển rừng bền vững trong giai đoạn 2016-2020 
(Quyết định 886/QĐ-TTG, ngày 16/06/2017) đặt mục tiêu đạt độ che phủ rừng lên tới 42% diện tích 
đất quốc gia vào năm 2020. CTMTQG này có thể là sự điều chỉnh Chiến lược phát triển lâm nghiệp 
giai đoạn 2006-2020 cho giai đoạn 2016-2020. CTMTQG này phù hợp với NBS VN: CTMTQG đặt mục 
tiêu khôi phục 15% các hệ sinh thái quan trọng đã suy thoái và cải thiện đáng kể tình trạng các loài 
nguy cấp, quý hiếm và bị đe doạ. Chi phí ước tính để thực hiện CTMTQG được dự tính là 39.600 tỷ 
đồng (2,483 triệu USD), trong đó 24,5% được ngân sách nhà nước chi trả, phần còn lại được cung cấp 
từ các nguồn tài chính khác, bao gồm ODA và đầu tư tư nhân. Chính phủ khuyến khích đa dạng hóa 
nguồn lực tài chính cho CTMTQG này và đồng ý áp dụng cơ chế Đối tác Công - Tư (PPP) để huy động 
thêm đầu tư tư nhân. 

 

 Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng (RĐD) giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 24/2012/QĐ-
TTg, ngày 01 tháng 6 năm 2012). Hầu hết các khu rừng đặc dụng bao gồm các khu vực rừng tự nhiên 
có giá trị ĐDSH cao, trong đó việc quản lý được giao cho cơ quan chức năng (như Ban quản lý VQG, 
KBTTN) để quản lý. Trong Nghị định này, Chính phủ cam kết phân bổ ngân sách cho các khu bảo tồn 
để trang trải các khoản đầu tư và chi thường xuyên, phân bổ thêm 100.000 đồng (4 đô la 
Mỹ)/ha/năm để RĐD ký hợp đồng bảo vệ rừng với cộng đồng địa phương, cung cấp 40 triệu đồng 
(1.600 đô la Mỹ) mỗi năm cho mỗi thôn vùng đệm của KBT để tham gia bảo vệ cảnh quan rừng đặc 
dụng. Ban quản lý RĐD cũng được phép tạo ra doanh thu từ việc cho thuê các dịch vụ môi trường của 
RĐD cho các thực thể công và tư khác nhau. Việc thực hiện chính sách chi tiết được hướng dẫn bởi 
Thông tư liên Bộ giữa Bộ NN & PTNT và Bộ Tài chính (số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT, ngày 26 
tháng 7 năm 2013) hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2012/QĐ-TTg. 
 

 Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2025 
và tầm nhìn 2030 (Quyết định 626 / QĐ-TTg, ngày 10/05/2017) là một trong 7 Chương trình mục tiêu 
hỗ trợ thực hiện NBS VN. Chính phủ đã đồng ý cung cấp các nguồn lực tài chính để nâng cao năng lực 
quản lý của nhân viên, cung cấp các chương trình, thiết bị/phần mềm cho quản lý tài nguyên thiên 
nhiên và giám sát ĐDSH trong tất cả các KBT trong nước. Tổng ngân sách ước tính cho kế hoạch này 
là 123 tỷ đồng (4,92 triệu đô la Mỹ), trong đó 53 tỷ đồng được phân bổ từ nguồn vốn của Nhà nước 
và 70 tỷ đồng được huy động từ các dự án và các tổ chức quốc tế. Bộ NNPTNT là cơ quan chủ trì thực 
hiện, Bộ KHĐT và Bộ Tài chính sẽ bố trí các nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch. 

 

 Ngày 15/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ và phát triển rừng mới (văn bản số 
16/2017/QH14) để thay thế Luật 2014. Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật 
nhắm tới việc cải thiện chất lượng rừng và các dịch vụ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã 
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hội và bảo tồn ĐDSH, phù hợp với các cam kết quốc tế. Chính phủ đã cam kết phân bổ nguồn lực tài 
chính để đầu tư vào rừng đặc dụng và rừng phòng hộ (Điều 94). Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Quỹ 
BVPTR) sẽ tiếp tục hoạt động như một tổ chức tài chính phi lợi nhuận công cộng thuộc Bộ NNPTNT. 
Trong khi chính phủ sẽ không phân bổ ngân sách cho Quỹ BVPTR, và khuyến khích huy động nguồn 
tài chính khác và PFES. Dự kiến tất cả các chính sách lâm nghiệp được ban hành trước khi phê chuẩn 
Luật này vẫn có hiệu lực nhưng có thể có một số sửa đổi. 

 
2.4.2.4. Đa dạng sinh học trong lĩnh vực biển và thủy sản 
 

 Luật Thủy sản, được Quốc hội phê duyệt vào cuối năm 2017 (QH, 18/2017/QH14, ngày 21 tháng 11 
năm 2017) sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thay thế Luật Thủy sản năm 2003. Luật mới 
tập trung hơn vào khai thác tài nguyên biển bền vững liên quan đến bảo tồn ĐDSH và thực hiện các 
cam kết quốc tế về thủy sản, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên biển, phát 
triển các khu bảo tồn biển. Tài trợ cho bảo vệ và phát triển nghề cá bao gồm 4 nguồn: ngân sách 
Chính phủ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Tài nguyên Biển, Quỹ Cộng đồng (CF) và các nguồn khác. Các 
chính sách liên quan của chính phủ ban hành trước khi Luật này vẫn có hiệu lực và sẽ được sửa đổi 
sau khi Luật mới có hiệu lực. 
 

 Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 9/2/2007) phác thảo định 
hướng chính về bảo vệ môi trường biển bền vững và khai thác tài nguyên của Việt Nam đến năm 
2020. Được phê duyệt, chiến lược biển này không ước tính chi phí thực hiện, nhưng đưa ra định  
hướng cho các chính sách khác của chính phủ về môi trường biển và bảo tồn ĐDSH. 

 

 Chiến lược quốc gia về khai thác bền vững và sử dụng bảo vệ tài nguyên và môi trường biển cho 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 1570/QĐ-TTg, ngày 6 tháng 9 năm 2013 đề ra các mục 
tiêu chính là giảm sự suy giảm nhanh chóng của tài nguyên biển và ô nhiễm biển,  nâng cao năng suất 
của hệ sinh thái tự nhiên biển để bảo tồn ĐDSH. Chính phủ đã cam kết tăng chi tiêu ngân sách hiện 
tại cũng như khuyến khích ODA và đầu tư tư nhân để bảo vệ môi trường biển. Bộ TNMT đã được chỉ 
định vai trò là cơ quan đầu mối để hướng dẫn và thực hiện chiến lược này, Bộ KHĐT và Bộ TC được 
yêu cầu bố trí tài chính đáp ứng nhu cầu thực hiện chiến lược. Chiến lược này không có Dự toán kinh 
phí thực hiện kèm theo.   

 

  Kế hoạch hành động về quản lý tổng hợp vùng ven biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết  
định 914/QĐ-TTg, ngày 27/05/2016) tập trung vào việc thúc đẩy quản lý tài nguyên thiên nhiên bền 
vững, bảo tồn ĐDSH và cải thiện sinh kế. Bộ TNMT được chỉ định làm cơ quan đầu mối để phối hợp 
và hướng dẫn tiến độ thực hiện. Chi phí cho sự phối hợp được bao gồm trong ngân sách hàng năm 
của Bộ TNMT. Bộ KHĐT và Bộ Tài chính có trách nhiệm phân bổ nguồn lực tài chính cho chiến lược 
này. 

 

 Chiến lược phát triển nghề cá đến năm 2020 (Quyết định 1690/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 9 năm 2010) 
xác định rằng phát triển nghề cá ở VN sẽ tập trung vào cải thiện sinh kế của ngư dân, phối hợp chặt 
chẽ với bảo vệ môi trường, phát triển vùng biển và vùng đất ngập nước. Bộ KHĐT và Bộ Tài chính đã 
được yêu cầu phân bổ nguồn lực tài chính để thực hiện.  Tuy nhiên chưa có dự toán ngân sách chi phí 
để thực hiện.  
 

2.4.2.5. Đa dạng sinh học trong lĩnh vực khác 
 

 Du lịch. Trong năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật Du lịch (QH số 09/2017/QH14, ngày 19 tháng 6 
năm 2017) để thúc đẩy ngành du lịch, bao gồm du lịch sinh thái. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 
tháng 1 năm 2018, thay thế Luật Du lịch năm 2005. Luật này nhằm mục đích bảo vệ cảnh quan thiên 
nhiên và thúc đẩy bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch (Điều 20, Nguyên tắc lập kế hoạch du 
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lịch).  Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư cho quy hoạch du lịch, xúc tiến du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng 
du lịch, và sẽ hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái (Điều 5). Tuy nhiên, luật này không đề cập tới  vấn đề 
phát triển du lịch trong KBT, cũng như PES như đã đề cập trong các chính sách khác. Sự phát triển du 
lịch kết hợp với các VQG và KBT đã đề cập đến trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 
2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 201/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 1 năm 2013). Trong quyết định  
104/2007/QĐ-BNN (Bộ NNPTNT, ngày 27 tháng 12 năm 2007) về quản lý các hoạt động du lịch sinh 
thái ở VQG, KBTTN cho thấy các VQG, KBT có thể tăng doanh thu từ tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái 
(giá dịch vụ), từ lệ phí tham quan, và từ cho thuê  môi trường rừng cho các nhà đầu tư khác nhau. 
Nghị định Chính phủ 99/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2010 và Nghị định 147/2016/NĐ-CP, ngày 
2 tháng 11 năm 2016 về Chi trả dịch vụ môi trường rừng cho thấy các cơ quan du lịch phải trả từ 1% 
đến 2% doanh thu hàng năm của họ cho  dịch vụ môi trường rừng. 
 

 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 (Quyết định 
879/QĐ-TTg, ngày 9 tháng 6 năm 2014) nhấn mạnh sự phát triển của các ngành phụ thuộc vào tài 
nguyên thiên nhiên, như ngành nước nước. Chiến lược này rất ít đề cập tới lồng ghép phát triển công 
nghiệp với bảo vệ môi trường, và bảo tồn ĐDSH. Mục tiêu chiến lược là duy trì tốc độ tăng trưởng 
hàng năm từ 11% - 13% trong các ngành công nghiệp - tập trung vào kim loại, hóa chất, chế biến thực 
phẩm và da giày. Chính sách xác định rằng "phát triển công nghiệp dựa trên tăng trưởng xanh, phát 
triển bền vững và bảo vệ môi trường" và "phát thải khí nhà kính (GHG) là 4-4,5% mỗi năm". Tuy 
nhiên, các biện pháp giải quyết  chưa được nêu chi tiết. 
 

 Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 355/QĐ-TTg, 
ngày 25 tháng 2 năm 2013) nhằm mở rộng mạng lưới giao thông tại VN. Dự kiến việc xây dựng hệ 
thống đường và cầu sẽ liên quan đến diện tích lớn đất và rừng, tới  môi trường sống của động vật 
hoang dã. Tuy nhiên Chiến lược này không đề cập đến các giải pháp để giải quyết vấn đề bảo tồn 
ĐDSH. 

 

 Các chiến lược phát triển trong lĩnh vực xây dựng liên quan đến phát triển đô thị, sản xuất vật liệu 
xây dựng, v.v. chưa lồng ghép vấn đề bảo tồn ĐDSH vào quy hoạch xây dựng. 

 

 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020 
(Quyết định 1722/QĐ-TTG, ngày 2 tháng 9 năm 2016) tập trung vào việc hỗ trợ nhiều hơn cho các hộ 
nghèo và cộng đồng nghèo. Chương trình này không đề cập đến mối liên hệ giữa giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường và bảo tồn ĐDSH. 
 

 Chiến lược quốc gia về Y tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 122/QĐ-TTg, ngày 10 
tháng 1 năm 2013) đã đặt ra một số chỉ tiêu về cải thiện dịch vụ y tế, bao gồm cả việc phát triển 
thuốc thảo dược. Quy hoạch tổng thế phát triển thảo dược đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết 
định 1976/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2013) đã đề ra các mục tiêu, hoạt động, cũng như 12 dự 
án đầu tư ưu tiên để thực hiện. Quy hoạch tổng thể này có mối liên kết chặt chẽ với Chương trình ưu 
tiên bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền được đề cập trong NBS VN. 

 

 Chiến lược quốc gia về giáo dục giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 711/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 6 năm 
2012 không đề cập đến việc cải thiện kiến thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH. Tuy nhiên, 
giáo dục về tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH được đưa vào trong các chương trình giáo dục 
các cấp khác nhau  từ tiểu học đến đại học, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Huế, Đại học Tây Nguyên, Đại 
học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Lâm nghiệp. 
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2.4.3  Đa dạng sinh học trong khu bảo tồn  
 
Các vùng đất, biển và vùng đất ngập nước có giá trị đa dạng sinh học cao ở VN đã được Chính phủ thiết kế 
để thành lập KBT. Chính phủ đã phê duyệt 4 hệ thống KBT, trong đó 3 hệ thống là hệ thống tiếp cận ngành 
tập trung nhiều hơn vào bảo vệ rừng và bảo vệ thủy sản, và một là hệ thống tiếp cận bảo tồn ĐDSH toàn 
quốc nhằm mục tiêu bảo tồn ĐDSH bao trùm cả 3 hệ thống tiếp cận ngành. 
 
2.4.3.1. Khu bảo tồn trong lâm nghiệp 
 
Để thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004), Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống 
rừng đặc dụng quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1976/QĐ-TTg, ngày 30 
tháng 10 năm 2014). Tại VN, rừng được phân thành 3 nhóm: 
 

(i)  Rừng đặc dụng (RĐD) là khu vực rừng tự nhiên có giá trị ĐDSH được phân loại để bảo tồn thực vật 
rừng. RĐD được thiết kế cho mục đích bảo tồn sinh thái rừng tự nhiên. Các KBTTN bao gồm các 
VQG, KBTTN, các khu bảo tồn loài, các khu bảo vệ cảnh quan và rừng nghiên cứu khoa học đã 
được thiết lập như các khu bảo tồn để đáp ứng các mục đích bảo tồn rừng 
 

(ii)      Rừng phòng hộ là đất rừng được thiết kế cho mục đích giảm nhẹ thiên tai. Nó bao gồm rừng 
phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn và rừng phòng hộ chống xói mòn/gió. Đất rừng này được 
giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương quản lý.    
 

(iii) Rừng sản xuất là dành cho mục đích trồng rừng thương mại, và được giao cho nông dân, cá nhân 
và các công ty lâm nghiệp để kinh doanh.   

 
Quy hoạch tổng thể về hệ thống rừng đặc dụng quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác 
định một hệ thống KBT trong ngành lâm nghiệp, tập trung nhiều vào bảo vệ rừng. Mục tiêu của chính sách 
là tăng diện tích rừng đặc dụng từ 2,2 triệu ha năm 2014 lên 2,4 triệu ha vào năm 2020, bao gồm 34 VQG, 
58 KBT, 14 khu bảo tồn loài, 61 khu bảo tồn thiên nhiên và 9 khu rừng nghiên cứu khoa học. Chính phủ cam 
kết bảo tồn và giao cho Bộ KHĐT/Bộ Tài chính bố trí các nguồn tài chính để thực hiện Quy hoạch, trong khi 
Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm thực hiện Quy hoạch tổng thể đối với hệ thống RĐD quốc gia đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030 và Bộ TNMT chịu trách nhiệm lồng ghép hệ thống RĐD này vào Quy hoạch tổng 
thể bảo tồn đa dạng sinh học 
 
2.4.3.2. Các khu bảo tồn thủy sản 
 
Để thực hiện Luật Thủy sản, Chính phủ đã phê duyệt hai hệ thống KBT tập trung vào bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản, bao gồm: 
 

 Quy hoạch tổng thể về các khu bảo tồn biển đến năm 2020 (quyết định 742/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 
5 năm 2010) đặt mục tiêu thành lập 16 KBT biển, chiếm ít nhất 0,24% diện tích biển của VN. Tổng nhu 
cầu đầu tư ước tính khoảng 460 tỷ đồng (18,4 triệu USD) từ các nguồn khác nhau, bao gồm 65% từ 
ngân sách trung ương và 19% từ chính quyền địa phương. Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm thực hiện 
Quy hoạch tổng thể này.  
 

 Quy hoạch tổng thể hệ thống khu bảo vệ nguồn nước nội địa đến năm 2020 (quyết định 1479/QĐ-
TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2008) nhằm bảo vệ 40 loài cá, tôm và động vật có vỏ ở 61 khu bảo tồn 
vùng nước nội địa bao gồm 16 KBT nước nội địa cấp quốc gia  và 45 KBT vùng nước nội địa cấp tỉnh. 
Tổng mức đầu tư ước tính để thành lập các KBT nước nội địa từ năm 2008 đến năm 2020 là 85 tỷ 
đồng (3,4 triệu USD), được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Chính phủ đã cam kết đầu tư vào 45 
nước KBT nội địa ở cấp quốc gia và liên tỉnh. Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này. 

 

2.4.3.3. Lồng ghép các KBT ngành vào VN NBS   
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Để cải thiện việc bảo vệ thiên nhiên trong nước, Chính phủ đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến 
hành lồng ghép các KBT ngành vào VN NBS. Trong quyết định về  Chiến lược quản lý rừng đặc dụng, khu 
bảo tồn biển và khu bảo vệ nguồn nước nội địa ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
(quyết định 218/QĐ-TTg, ngày 7 tháng 2 năm 2014), Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với Bộ NNPTNT và các Bộ khác để đảm bảo việc thực hiện Quy hoạch tổng thể về RĐD,  Khu bảo 
tồn biển và vùng nước nội địa một các đồng bộ với NBS VN. 
 
Để thực hiện Luật ĐDSH và tạo ra một hệ thống KBT toàn quốc, tập trung vào bảo tồn ĐDSH, Quy hoạch 
tổng thể quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học (QHQGBTĐDSH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
đã được chính phủ phê duyệt năm 2014 (quyết định 45/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 01 năm 2014). Mục tiêu của 
QHQGBTĐDSH không chỉ hoàn thành việc lập quy hoạch hệ thống các KBT ngành, mà còn nâng cấp hệ 
thống các cơ sở bảo tồn ĐDSH và xây dựng các hành lang ĐDSH. Các mục tiêu cụ thể của QHQGBTĐDSH là: 
 

- Hoàn thiện quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn; đề xuất điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2016 - 2020, bảo đảm quỹ đất thành lập và đưa vào hoạt động 46 khu bảo tồn mới với tổng diện tích 
khoảng 567.000 ha, nâng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn trên phạm vi cả nước đạt khoảng 
2.940.000 ha. 
 

- Phát triển và nâng cấp hệ thống 26 cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch phát 
triển với các loại hình: 04 vườn thực vật tại các vùng địa lý: Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ; 05 vườn cây thuốc quốc gia tại các vùng địa lý: Đông Bắc, Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng, 
Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ; 02 vườn động vật quốc gia tại các vùng địa lý: Đồng bằng sông Hồng 
và Đông Nam Bộ; 12 trạm/trung tâm cứu hộ động vật trên phạm vi cả nước và 3 ngân hàng gen tại 
vùng đồng bằng sông Hồng. 

 

- Thành lập và đưa vào hoạt động 04 hành lang đa dạng sinh học tại 02 vùng Đông Bắc và Nam Trung 
Bộ với tổng diện tích khoảng 120.000 ha nhằm kết nối các sinh cảnh và tăng cường khả năng ứng phó 
với biến đổi khí hậu của các hệ sinh thái và loài sinh vật. 

 
Dựa trên cách tiếp cận bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT (Quyết định 1107/2015/QĐ-BTNMT, ngày 12 
tháng 5 năm 2015) đã phê duyệt danh sách hệ thống KBT hiện tại. Đến năm 2017, 166 trong số 176 VQG và 
KBT đã được thành lập, chiếm 2,1 triệu ha hoặc 6,36% diện tích đất quốc gia; 10 trong số 16 KBT biển đã 
được thiết lập, bao gồm 111.211 ha hoặc 0,11% diện tích nước biển quốc gia (http://vea.gov.vn/). Tuy 
nhiên, có một số khía cạnh cần lưu ý khi so sánh Quyết định 1107 với Quyết định 45 như sau: 
 

- Quyết định 45 đề cập đến toàn bộ hệ thống KBT, Trung tâm cứu hộ động vật, vườn cây thuốc, ngân 
hàng gen và hành lang ĐDSH, trong khi Quyết định 1107 chỉ đề cập đến hệ thống KBT: 
 

- Không có sự khác biệt giữa Quyết định 45 và Quyết định 1107 về số lượng KBT, tên và địa điểm. 
 

- Hệ thống KBT trong Quyết định 45 được phân loại theo 8 vùng, trong khi tại Quyết định 1107 hệ 
thống KBT cả nước được phân loại theo mục tiêu gồm  VQG, KBTTN, Khu bảo tồn loài và Khu bảo tồn 
sinh cảnh. 

 
- Quyết định 45 xem xét sự phát triển của hệ thống KBT đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030, 

bao gồm cả việc điều chỉnh diện tích ở một số KBT đến năm 2020 và 2030, trong khi Quyết định 1107 
mới dựa trên độ che phủ hiện tại của hệ thống KBT. Do đó có rất ít sự khác biệt về diện tích đối với 
một số KBT. 

 
- Quyết định 45 đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống KBT đến năm 2020 và 2030, trong khi Quyết định 

1107 cung cấp danh sách các KBT hiện tại như các địa chỉ để tập trung bảo tồn ĐDSH. 
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So sánh hệ thống KBT được xác định theo cách tiếp cận bảo tồn ĐDSH đối với hệ thống KBT được xác định 
theo quan điểm  bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thấy: 
 

- Về phân loại KBT, hệ thống KBT được xác định theo phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học (quyết 
định 45/QĐ-TTg, ngày 08/01/2014) bao gồm cả các KBT được xác định theo quan điểm bảo vệ rừng 
(Quyết định 1976/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2014) và theo cách tiếp cận bảo tồn nguồn lợi thủy 
sản (Quyết định 742/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 5 năm 2010, quyết định 1479/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 
năm 2008), và có thêm cả các cơ sở ĐDSH bao gồm Trung tâm cứu hộ động vật, vườn cây thuốc, 
ngân hàng gen và hành lang ĐDSH. 
 

-  Xét về tên và vị trí của các KBT, không có sự khác biệt về tên và vị trí của KBT giữa 4 hệ thống KBT 
này. 

 
- Số lượng KBT trong cách tiếp cận bảo tồn ĐDSH trong mỗi thể loại có một chút khác biệt so với cách 

tiếp cận bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Số lượng VQG được liệt kê theo phương pháp bảo 
tồn ĐDSH ít hơn trong cách tiếp cận bảo vệ rừng, vì một số VQG nhỏ được chuyển sang khu bảo tồn 
thiên nhiên. Sự khác biệt này được minh họa trong Bảng 4. 

 
-  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Thủy sản đã được Quốc hội sửa đổi và phê duyệt vào năm 

2017 và sẽ có hiệu lực từ năm 2019. Dự kiến từ năm 2019, việc thực hiện hai luật này sẽ đảm bảo 
rằng các hệ thống KBT trong lâm nghiệp và trong nghề cá sẽ được lồng ghép tốt hơn vào hệ thống 
KBT bảo tồn ĐDSH toàn quốc. 
 

- Các khu bảo tồn là các tổ chức dịch vụ công, được Chính phủ thành lập và nhận phân bổ ngân sách 
của Chính phủ, bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên như một phần của kế hoạch ngân sách hàng 
năm. 

 

- Để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, Chính phủ đã phân loại các đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ 
công (bao gồm KBT, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường) thành 3 nhóm (Nghị định 16/2015/NĐ-CP, 
ngày 14 tháng 2 năm 2015) theo hướng dẫn sau đây: (i) các đơn vị  dịch vụ công có thể tự chủ hoàn 
toàn ngân sách của mình và sẽ không nhận hỗ trợ ngân sách của chính phủ; (ii) các đơn vị có thể tự 
chủ một phần chi phí thường xuyên, và vẫn nhận được hỗ trợ ngân sách đầu tư của Chính phủ; và (iii) 
các đơn vị không có hoặc ít nguồn thu nhập và Chính phủ chi trả tất cả chi tiêu và chi phí đầu tư 
thường xuyên. Chưa có báo cáo quốc gia hoặc nghiên cứu về kết quả phân loại này trong hệ thống 
KBT.  Ước tính rằng hầu hết các KBT là các đơn vị trong nhóm (iii) mà chính phủ chi trả cho tất cả các 
chi tiêu của họ. 
 

Bảng 4  Số lượng KBT theo các tiếp cận ngành và ĐDSH 
 

Phân loại KBT 

 Theo bảo vệ 
rừng 

Theo bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản 

Theo bảo tồn ĐDSH 

Số lượng KBT Số lượng KBT 
Số lượng 

KBT 
Ghi chú 

Vườn quốc gia (VQG) 34  31 3 VQG ít diện tích chuyển sang 
KBTTN 

Khu bảo tồn thiên 
nhiên (KBTTN) 

58  67 3 VQGs và 6 KBT sinh cảnh 
chuyển thành KBTTN 

Khu bảo tồn loài (KBT 
loài) 

14  19 Tăng thêm 5 KBT loài 

Khu bảo tồn sinh cảnh 
(KBT sinh cảnh) 

61  45 5 LPA chuyển sang KBTTN 
Loại bỏ 11 KBT loài nhỏ 

Khu bảo tồn biển (KBT 
biển) 

 16 13 3 KBT biển (Cát Bà, Núi Chúa, 
Hòn Cau) lồng ghép với VQG và 
KBTTN trên cùng địa bàn 
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Phân loại KBT 

 Theo bảo vệ 
rừng 

Theo bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản 

Theo bảo tồn ĐDSH 

Số lượng KBT Số lượng KBT 
Số lượng 

KBT 
Ghi chú 

Khu bảo tồn nước nội 
địa 

 61 44 Bỏ 17 KBT nước nội địa nhỏ cấp 
tỉnh 

Khu rừng nghiên cứu 
khoa học/ Vườn thực 
vật 

9  11 
 

Thêm 3 vườn thực vật 

Trung tâm cứu hộ 
động vật 

  18  

Vườn cây thuốc/ ngân 
hàng gen 

  9  

Hành lang đa dạng sinh 
học 

  21  

Nguồn: quyết định 1976/QD-TTg, 30/10/ 2014, quyết định 742/QĐ-TTg, 2/5/ 2010, quyết định 1479/QĐ-TTg, 13/10/ 
2008, quyết định 45/QD-TTg, 08/01/ 2014.  

 
 
 
Bảng 5  Tóm tắt các mục tiêu liên quan tới ĐDSH trong các ngành/ lĩnh vực 
 

Ngành Mục tiêu liên quan tới ĐDSH 
Chính sách 
phát triển 
quốc gia 

• Lồng ghép phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH, và tăng độ che 
phủ rừng lên 42% diện tích đất vào năm 2020. 
• Đề xuất chi trả  cho dịch vụ môi trường dựa trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm 
môi trường/Người sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải trả tiền”. 
• Phát triển “vốn tài nguyên”, khuyến khích đầu tư có sự tham gia vào các dịch vụ môi 
trường, vào KBT để phục hồi các hệ sinh thái suy thoái. 

Bảo vệ môi 
trường 

• Bảo tồn ĐDSH là một trong những chính sách bảo vệ môi trường và có một mã ngân 
sách chính phủ cho mục đích bảo vệ môi trường. 
• Độ che phủ rừng tăng từ 40% lên 45% diện tích đất, diện tích KBT tăng từ 2,5 triệu 
ha lên 3 triệu ha, số lượng 47 loài quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng không tăng thêm. 

Nông nghiệp  Kiểm soát việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. 
• Phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái. 
• Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ để cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm 
thiểu ứng dụng hóa chất trong nông nghiệp và tăng hiệu quả bảo vệ môi trường. 

Lâm nghiệp • Duy trì độ che phủ rừng lên tới 42% diện tích đất quốc gia vào năm 2020. 
• Chính phủ cung cấp nguồn tài chính để nâng cao năng lực quản lý cho nhân viên và 
thiết bị/chương trình để giám sát đa dạng sinh học và tự nhiên của tất cả các khu bảo 
tồn trong nước. 
• Giải cứu và bảo tồn loài linh trưởng ở Việt Nam. 
• Cải thiện chất lượng rừng và các dịch vụ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã 
hội và bảo tồn ĐDSH 

Thủy sản • Thúc đẩy khai thác tài nguyên biển bền vững liên quan đến bảo tồn ĐDSH và các 
cam kết quốc tế về thủy sản, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài 
nguyên biển, phát triển các khu bảo tồn biển. 
• Hạn chế mức suy giảm nhanh chóng cạn kiệt nguồn tài nguyên biển và ô nhiễm 
biển, nâng cao năng suất của hệ sinh thái tự nhiên biển để bảo tồn ĐDSH. 
• Thúc đẩy quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, bảo tồn ĐDSH với cải thiện sinh 
kế. 

Du lịch • Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch 
• Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái 

Công nghiệp • Phát triển công nghiệp dựa trên tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ 
môi trường. 
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Ngành Mục tiêu liên quan tới ĐDSH 
Y tế • Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen. 

• Phát triển các loại thuốc thảo dược. 
Hệ thống KBT • Diện tích các KBT trên mặt đất chiếm 9% tổng diện tích lãnh thổ. 

• Kiểm soát quần thể các loài nguy cấp, quý hiếm, đảm bảo không có trường hợp 
tuyệt chủng loài nào được báo cáo, cải thiện đáng kể tình trạng các loài đang bị đe 
doạ, quý hiếm. 
• Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH 
thông qua việc thực hiện các dự án, hoạt động trong lĩnh vực này. 
• Tăng diện tích rừng đặc dụng từ 2,2 triệu ha năm 2014 lên 2,4 triệu ha vào năm 
2020 với 34 vườn quốc gia, 58 khu bảo tồn thiên nhiên, 14 khu bảo tồn loài, 61 khu 
bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và 9 khu rừng nghiên cứu khoa học. 
• Thành lập 16 khu bảo tồn biển,  bao phủ ít nhất 0,24% diện tích biển của Việt Nam. 
• Bảo vệ 40 loài cá, tôm và vỏ ở 61 khu bảo tồn nước nội địa, trong đó có 16 khu bảo 
tồn nước nội địa quốc gia và 45  KBT nước nội địa cấp tỉnh. 
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3   CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH TRONG THAY ĐỔI ĐDSH  
 
Phần này tập trung vào các nhân tố  kinh tế và chính sách hiện tại có tác động trong thay đổi tích cực và tiêu 
cực của  ĐDSH ở VN. Nhìn chung, có 7 ngành có sự phụ thuộc cao vào ĐDSH, bao gồm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản, thủy điện, cấp nước, du lịch và giải trí. Ba lĩnh vực khác gây ra mối đe dọa cao 
đối với ĐDSH là sản xuất, xây dựng và kinh doanh. Việc làm hiện tại và tiềm năng, và tỷ trọng đóng góp vào 
GDP của các ngành  này được minh họa trong Hình 4 và Hình 5 bên dưới. 
 
Hình 4  Tỷ trọng lao động theo các ngành năm 2015 và ước tính năm 2020 
 

 
Nguồn: GSO và Chiến lược phát triển các ngành liên quan. 
 
 

Hình 5   Tỷ trọng đóng góp trong GDP của các ngành kinh tế năm 2015 và ước tính năm 2020  
  

 
Nguồn: GSO và Chiến lược phát triển các ngành liên quan. 
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3.1   Các ngành phụ thuộc vào đa dạng sinh học 
 
Năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,81%, trong đó sản xuất nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn 
nuôi), lâm nghiệp (trồng rừng thương mại và lâm sản ngoài gỗ) và thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng thủy sản) 
tăng 2,9% và đóng góp ít (0,44%) cho tăng trưởng GDP.  Trong khi đó tăng trưởng của ngành công nghiệp là 
8%, đóng góp 2,77% vào GDP, và tăng trưởng của khu vực dịch vụ là 7,44%, đóng góp 2,87% vào GDP. Tuy 
nhiên, với 23.259.000 lao động, hiện nay 44% lực lượng lao động xã hội trong nước đang làm việc trong 
nông nghiệp (12 triệu người), lâm nghiệp (6 triệu người) và thủy sản (5 triệu người). 
 
Du lịch và giải trí là ngành dịch vụ phát triển nhanh ở VN, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của ngành 
dịch vụ nói chung. Hiện có khoảng 2,7 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực này – trong đó có 0,3 triệu 
người trong lĩnh vực vui chơi giải trí và 2,4 triệu người làm việc trong các khách sạn/nhà hàng. 
 
Thủy điện và cấp nước (thủy lợi, cấp nước cho mục đích sinh hoạt và công nghiệp) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 
so với GDP và lực lượng lao động, nhưng chúng có tác động lớn đến xã hội. Thủy điện cung cấp hơn 40% 
sản lượng điện hàng năm trong nước, trong khi 80% diện tích canh tác nông nghiệp phụ thuộc vào tưới 
tiêu, hơn 80% dân số được sử dụng nước sạch và tất cả các ngành công nghiệp chế biến (thực phẩm, dệt 
may, hóa chất v.v.) có nhu cầu cao về nước. 
 
Sự phát triển của 7 lĩnh vực này phụ thuộc vào ĐDSH với mức độ khác nhau. Bảng trong Phụ lục 4 minh họa 
sự đồng phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành và ĐDSH. Nó cho thấy các xu hướng ĐDSH quan trọng nhất đối 
với các ngành, cách thức các ngành phụ thuộc vào ĐDSH và DVHST, và các lĩnh vực tác động đến ĐDSH và 
DVHST như thế nào. 
Tại Việt Nam, bảo tồn ĐDSH có những tác động khác nhau đối với sự phát triển của các nghành phụ thuộc. 
Các thay đổi về ĐDSH sẽ tạo ra những rủi ro và cơ hội thách thức sự phát triển của các ngành. Phân tích 
tóm tắt các tác động, rủi ro và cơ hội này được trình bày trong Phụ lục 4.  
 
3.2  Các ngành có ảnh hưởng tới giảm ĐDSH 
 
Do sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong hai thập kỷ qua tại VN, cũng như mục tiêu tăng 
trưởng cao (vượt 6-7% / năm) dự kiến trong giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là 5 ngành – chế biến, cơ sở hạ 
tầng, xây dựng, thương mại và khai khoáng - cho thấy mối đe dọa mạnh mẽ và lâu dài đối với nguồn tài 
nguyên ĐDSH. 
 
Các nghành chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng và kinh doanh cũng có đóng góp cao vào GDP và 
tạo ra nhiều việc làm nhất trong xã hội. Dự kiến đến năm 2020, xu hướng tăng này sẽ tiếp tục.  
 
Bảng 6  Đóng góp vào GDP và tỷ trọng lao động trong các nghành có ảnh hưởng tới giảm ĐDSH 
 

Nghành Chế biến Cơ sở hạ tầng Thương mại 
Đóng góp vào tăng trưởng GDP 
 - 2015 
 - 2020 

 
13,7% 
15,0% 

 
5,4% 
7,0% 

 
10,2% 
12,0% 

Số lao động (người) 8.082.000 3.431.000 6.709.000 
Tỷ trọng lao động  
 - 2015 (%) 
 - 2020 (%) 

 
15,3% 
17,0% 

 
6,5% 
8,0% 

 
12,7% 
14,0% 

Nguồn: VN GSO, và tính toán của tác giả. 
 
 
Đổi lại, sự phát triển nhanh của các ngành này đã tác động mạnh đến giảm sút ĐDSH ở VN trong những 
năm qua, và dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới. 
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Đô thị hóa và xây dựng đường giao thông cho phát triển nhận được sự quan tâm cao trong xã hội và chính 
phủ. Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá nhanh chóng đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước. 
Nước thải không được xử lý từ cả nguồn nước sinh hoạt và nước sử dụng trong công nghiệp thường được 
thải thẳng ra sông và hồ,  gây tác động tiêu cực đến ĐDSH trong các hệ sinh thái tự nhiên này. Khai thác đá 
vôi để sản xuất xi măng là một mối đe dọa đặc biệt đối với các núi đá vôi – nơi có giá trị  ĐDSH cao, chẳng 
hạn như hệ thống núi đá vôi ở Kiên Giang là một trong những nơi có các loài động vật không xương sống đa 
dạng nhất. 
 
Phát triển cơ sở hạ tầng cho các khu đô thị mới, mạng lưới đường giao thông ngày càng tăng và mở rộng 
các làng/cụm công nghiệp thường có tác động trực tiếp và gián tiếp nghiêm trọng đến môi trường sống tự 
nhiên. Sự mở rộng của mạng lưới đường giao thông đã chia cắt một số VQG và KBT, gây ra sự phân mảnh  
môi trường sống và tạo ra các rào cản đối với sự di chuyển của nhiều loài hoang dã. Các tuyến đường mới 
đã tăng cường liên kết kinh tế giữa các vùng nông thôn hẻo lánh và các trung tâm đô thị, tạo điều kiện cho 
việc mở rộng mạng lưới buôn bán động vật hoang dã và tăng áp lực lên bảo tồn ĐDSH. 
 
Nhu cầu về các sản phẩm động vật hoang dã - ví dụ: sừng tê giác, xương hổ và mật gấu – được coi là vị 
thuốc chữa bách bệnh có nguồn gốc sâu trong tâm lý xã hội, và dường như người tiêu dùng vẫn sẵn sàng 
trả hầu như bất kỳ giá nào cho các sản phẩm đó. Số lượng nhiều loài động thực vật hoang dã trong nước   
đã giảm xuống mức rất thấp, do vậy các thương nhân hiện nay có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm động 
vật hoang dã từ các nước láng giềng. Ví dụ, hầu hết các sản phẩm của con Tê tê được phát hiện trong 
thương mại ở VN gần đây đã được vận chuyển từ Malaysia, Myanmar và Indonesia, sừng tê giác từ Nam 
Phi. Thông tin từ CITES cho thấy VN là nơi tiêu dùng sừng tê giác lớn nhất trong khu vực; Hình ảnh của 
những con voọc bị làm thịt  được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đã làm xã hội bức xúc.  
 
Việc khai thác các loài hoang dã một cách bất hợp pháp cho mục tiêu tiêu dùng, giải trí hoặc mục đích 
thương mại đã khiến nhiều loài động vật ở VN đến bờ vực tuyệt chủng trong tự nhiên và đang gây áp lực 
lớn lên các quần thể khác. Việc buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng có xu thế  gia tăng, 
là mối đe dọa tuyệt chủng đối với nhiều loài. Việc tiêu thụ động vật hoang dã đã trở nên phổ biến ở nhiều 
nhà hàng và chúng được chào bán công khai tại thị trường, vi phạm luật pháp và quy định. Ước tính tại VN 
hiện có ít hơn 50 cá thể hổ sống trong tự nhiên, loài hổ sắp bị tuyệt chủng vì chúng sống trong các khu rừng 
bị phân tán và suy thoái nghiêm trọng với nguồn thức ăn cạn kiệt, khả năng thích ứng thấp và quần thể nhỏ 
dẫn đến các vấn đề cận huyết. Ủy ban Tư pháp Động vật hoang dã - WJC đã thông báo tại  Hague, Hà Lan, 
vào tháng 11 năm 2016 rằng chính phủ VN đã không đủ quyết tâm trong việc giải quyết buôn bán động vật 
hoang dã bất hợp pháp. 
 
Từ năm 2015 đến giữa năm 2017, Cục Kiểm lâm đã tịch thu 17.000 kg ngà voi, 300 kg sừng tê giác và 5.000 
kg các cá thể Tê Tê và vẩy của chúng. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016, chỉ 
riêng  cơ quan hải quan đã bắt giữ buôn bán trái phép qua biên giới 4,852 kg ngà voi, sừng tê giác 2,7 kg, 
647 kg tê tê và 28 kg da tê tê, 50 kg rùa, 58 kg tay gấu, 88 kg xương gấu và xương tê tê  
(http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/). 
 
Việc nhập khẩu phân bón hóa học và thuốc trừ sâu ngày càng tăng, bất kể cảnh báo về lạm dụng trong sản 
xuất nông nghiệp có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường (đất, nước), gia tăng, đe dọa cả sức khỏe con người 
và ĐDSH. 
 
Cơ hội tăng cường bảo tồn ĐDSH trong phát triển các ngành liên quan đến thực tế là các ngành phải tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường của Chính phủ và phải tôn trọng sức khỏe xã hội. Điều 
này có thể làm tăng chi phí đầu tư của họ khi đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường tương 
đối đắt tiền, nhưng dự kiến sẽ cải thiện năng suất lâu dài và dẫn đến tăng trưởng kinh tế và xã hội bền 
vững. 
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Hộp 2   Sản xuất và Nhập khẩu phân bón hóa học và thuốc trừ sâu 
 

 
Phân hoá học nhập khẩu tăng từ 2,9 triệu tấn (2008) lên 3,6 triệu tấn vào năm 2010 và 4,15 triệu tấn (1,1 
tỷ USSD) vào năm 2016. 
 
90% nhu cầu thuốc trừ sâu của Việt Nam được nhập khẩu. Trong 5 năm gần đây, Việt Nam đã bỏ ra 
khoảng 0,5 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu hoá chất bảo vệ thực vật; 50% trong số đó là thuốc diệt cỏ dại, 
25% là thuốc trừ sâu, 20% là điều trị bệnh cây, và 5% là thuốc kích thích tăng trưởng thực vật. 
 
Ước tính mỗi hA đất nông nghiệp (năm 2015 có 11,5 triệu ha đất nông nghiệp) nhận được khoảng 1 tấn 
phân hóa học mỗi năm, và 45 đô la các hóa chất bảo vệ thực vật. 
 

 
Nguồn: http://www.vinachem.com.vn/tin-tuc/van-de-hom-nay-vnc/ ; http://www.baomoi.com/  
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4   CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC  
 
Ở VN, nhiều cơ chế tài chính có liên quan tới ĐDSH đã được áp dụng trong các khu vực Chính phủ, doanh 
nghiệp và xã hội dân sự; mỗi khu vực có thể  áp dụng các giải pháp khác nhau để huy động hoặc phân bổ tài 
chính cho mục đích bảo tồn ĐDSH.   
 
Trên cơ sở phân loại trên 150 giải pháp tài chính cho ĐDSH trên thế giới đã được dự án BIOFIN thống kê, 
ước tính có khoảng 53 trong số đó đã được thử nghiệm hoặc thực hiện ở Việt Nam. Các giải pháp này được 
trình bày cụ thể trong Phụ lục 6.  
 
Một số giải pháp tài chính quan trọng nhất cho bảo tồn ĐDSH được xem xét dưới đây. 
 
4.1  Các giải pháp về Thuế, Phí và Lệ phí 
 
Thuế, phí và lệ phí là các nguồn thu của  ngân sách của Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước (QH, 83/2015/QH13). Để tạo nguồn thu ngân sách, Chính phủ áp dụng các loại thuế, phí và lệ phí khác 
nhau, ví dụ thuế GTGT (0-10%), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế doanh nghiệp (khoảng 
20% doanh thu hàng năm), thuế thu nhập cá nhân (0 -35%), Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế 
đăng ký kinh doanh, Thuế sử dụng đất. Trong số các giải pháp về thuế, phí và lệ phí, một số giải pháp một 
mặt sẽ tác động đến nguồn thu ngân sách của Chính phủ, mặt khác lại có tác động tới bảo tồn ĐDSH. Các 
giải pháp quan trọng nhất bao gồm: 
 
4.1.1  Thuế Bảo vệ môi trường 
 
Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc hội phê duyệt ngày 15/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 
1 năm 2012. Mục tiêu của Luật là tăng thu ngân sách nhà nước cũng như hạn chế sử dụng các sản phẩm có 
hại cho môi trường . 
 
Bảng 7  Một số mức thuế Bảo vệ môi trường 
 

Hàng hóa Thuế xuất 
Xăng, dầu  1.000 – 4.000 VNĐ / liter 
Than đá 10.000 - 50.000 VNĐ / ton 
Túi ni lông thuộc diện chịu thuế 30.000 – 50.000 VNĐ / kg 
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng 500 – 2.000 VNĐ / kg 
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng. 1.000 – 3.000 VNĐ / kg 
Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử 
dụng 

1.000 – 3.000 VNĐ / kg 

Nguồn: Luật Thuế bảo vệ môi trường, số 57/2010/QH12, Quốc Hội. 
 
Trong giai đoạn 2012-2016, tổng số tiền Thuế BVMT thu được là khoảng 105.985 tỷ đồng (4.239 triệu đô la 
Mỹ). Mức thu thuế BVMT trung bình hàng năm đạt 11.160 tỷ đồng (2012); 27.020 tỷ đồng (2015); 44,323 tỷ 
đồng (2016), đóng góp hàng năm từ 1,48% đến 4,27% cho ngân sách nhà nước (Báo cáo của Bộ TC cho QH, 
13/09/2017). Bộ Tài chính và Bộ TNMT ước tính chi tiêu Chính phủ cho bảo vệ môi trường trong giai đoạn 
2012-2016 là 131.857 tỷ đồng (5,274 triệu đô la Mỹ), vượt quá mức thuế BVMT thu được.  
(www.sggp.org.vn/tong-chi-ngan-sach-cho-bao-ve-moi-truong-cao-hon-so-thu-thue-bao-ve-moi-truong). 
 
Năm 2016, Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật thuế BVMT với mục đích tăng thuế BVMT lên xăng dầu lên  
3.000 - 8.000 đồng / lít (mức thuế hiện hành là  1.000 - 4.000 đồng / lít), và túi nilon lên 40.000 - 200.000 
đồng/Kg (mức thuế hiện nay là  30.000 - 50.000 đ / kg). Dự thảo Luật đã được đệ trình lên Quốc hội để thảo 
luận và xem xét. Việc tăng thuế BVMT sẽ không chỉ làm tăng thu ngân sách của chính phủ, mà còn góp phần 
bảo vệ môi trường và nỗ lực bảo tồn ĐDSH. 
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4.1.2  Thuế tài nguyên  
 
Khai thác tài nguyên thiên nhiên có tác động mạnh đến môi trường và ĐDSH. Thuế tài nguyên áp dụng cho 
khai thác tài nguyên đã được Quốc hội phê duyệt năm 2009 (số 45/2009/QH12), sau đó sửa đổi vào cuối 
năm 2015 (số 1084/2015/UBTVQH13, ngày 10 tháng 12 năm 2015) và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 
2016. Thuế tài nguyên được tính bằng cách nhân thuế suất với giá trị tài nguyên mà các công ty khai thác 
được trong năm.   
 
Bảng 8   Các mức thuế tài nguyên 
 

Đối tượng nộp thuế Thuế suất cũ theo loại sản 
phẩm   

Thuế suất mới theo loại 
sản phẩm, áp dụng từ 

7/2017  
Khai thác khoàng sản kim loại 10-20% 10-20% 
Khai thác khoáng sản phi kim loại 6-27% 6-27% 
Gỗ tự nhiên 10-35% 10-35% 
Củi 5% 5% 
Tre 10% 10% 
Các sản phẩm phi gỗ khác từ rừng tự nhiên 5-10% 5-10% 
Hải sản tự nhiên 2-10% 2-10% 
Nước thiên nhiên 1-10% 1-10% 
Dầu thô 7-29% 7-29% 
Khí gas 1-10% 1-10% 
Tài nguyên khác 10% 10% 

Nguồn: Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13, 10/12/2015, UBTV Quốc Hội 
 

Năm 2014, Thuế tài nguyên thu được trị giá 38.048 tỷ đồng (1.585 triệu USD), tương đương 4,4% nguồn thu 
ngân sách  của Chính phủ. Bộ TC ước tính rằng với thuế suất sửa đổi, thuế tài nguyên sẽ tạo thêm 3.178 tỷ 
đồng (149 triệu đô la Mỹ) hàng năm cho ngân sách của Chính phủ. Hy vọng rằng sự gia tăng thuế tài nguyên 
cũng sẽ góp phần cải thiện bảo tồn ĐDSH, bằng cách ngăn chặn việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên 
tái tạo và không tái tạo, điều này sẽ góp phần làm giảm sự suy thoái môi trường sống của động vật hoang 
dã. 
 
4.1.3  Phí và Lệ phí  
 
Có nhiều loại phí và lệ phí mà Chính phủ quy định và là nguồn thu  ngân sách của Chính phủ. Các loại phí và 
lệ phí được xác định trong Luật phí và lệ phí. Trong số các loại phí và lệ phí được liệt kê trong Quy định hệ 
thống mục lục ngân sách của Chính phủ (Thông tư 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 21 tháng 12 
năm 2016, Phụ lục III), có 19 loại có thể có tác động tới bảo tồn ĐDSH. Điều này ngụ ý rằng việc tăng các 
khoản phí này sẽ dẫn đến việc giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có hiệu quả hơn và cải thiện 
việc duy trì môi trường sống  của động vật hoang dã. 
 
Bảng 9  Các loại Phí và Lệ phí có ảnh hưởng tới bảo tồn ĐDSH  
 

Mã số 
Tiểu 
mục 

TÊN GỌI  
Mã số 
Tiểu 
mục 

TÊN GỌI 

1251 
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối 
với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép  2452 Phí thăm quan 

1252 
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối 
với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 
phép 

 2600  
Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường 

1253 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp  3073 Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập 

khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông 
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Mã số 
Tiểu 
mục 

TÊN GỌI  
Mã số 
Tiểu 
mục 

TÊN GỌI 

phép nghiệp 

1254 
Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp 
phép 

 3074 
Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động 
thủy sản 

1257 Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng  3604 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất 

1258 
Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa 
phương cấp phép  4261 

Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi 
trường 

1299 Thu từ các tài nguyên khác  4265 
Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh 
trái pháp luật do ngành Hải quan thực 
hiện 

1401 Đất được nhà nước giao  4913 
Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số 
kiến thiết theo quy định 

1408 
Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để 
bán hoặc để bán kết hợp cho thuê   0123 Thu viện trợ không hoàn lại 

1603 
Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp    

Nguồn:  Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/12/ 2016, Phụ lục III. 
 
 
4.2  Phân bổ ngân sách nhà nước 
 
Chi tiêu ngân sách của Chính phủ là một nguồn tài chính quan trọng cho bảo tồn ĐDSH ở VN. Hiện có các 
giải pháp chi tiêu tài chính khác nhau cho bảo tồn ĐDSH. 
 
4.2.1  Quy trình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 
 
Quy trình lập kế hoạch ngân sách của Chính phủ được xác định trong Luật Ngân sách Nhà nước (2015); bao 
gồm kế hoạch ngân sách 5 năm, kế hoạch ngân sách 3 năm và kế hoạch ngân sách hàng năm. Kế hoạch 
ngân sách 5 năm và 3 năm đưa ra dự báo chung về thu chi ngân sách để đáp ứng các mục tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Quốc gia được Quốc hội phê duyệt. 
 
Dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Chính phủ được tính toán dựa trên 8 nguyên tắc (Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2015, Điều 41), bao gồm: 
 

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới. 
 
2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở 

trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. 
 
3. Quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu ngân sách nhà nước; định mức phân bổ ngân  
sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước. 
 
4. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu 

phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. 
 
5. Văn bản pháp luật của các cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau. 
 
6. Kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch đầu tư trung 

hạn nguồn ngân sách nhà nước. 
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7. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm trước. 
 
8. Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách thông báo cho các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan. 
 
Quy trình xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm phù hợp với năm tài chính theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước (2015). Năm tài chính là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, việc chuẩn bị 
xây dựng ngân sách hàng năm bắt đầu sớm hơn, vào tháng Năm của năm trước, và quyết toán ngân sách 
hàng năm được hoàn thành trong một hoặc hai năm sau đó. Chu kỳ ngân sách hàng năm này bao gồm một 
số bước liên quan đến các cơ quan được bầu (QH, Hội đồng Nhân dân địa phương) và các cơ quan điều 
hành (chính phủ và Ủy ban Nhân dân địa phương), và có thể được mô tả như sau: 
 

- Trước ngày 15/5, Chính phủ ban hành Hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch ngân sách hàng năm cho năm 
tới. Hướng dẫn này được gửi đến các bộ, ngành khác nhau và UBND các tỉnh để dự thảo kế hoạch 
ngân sách năm tới nhằm ước tính thu ngân sách, chi ngân sách và cân đối ngân sách. Sau đó các bộ, 
ngành và các tỉnh gửi dự thảo ngân sách về Bộ Tài chính để tổng hợp. Trong giai đoạn này, các đề 
xuất tài chính cho bảo tồn ĐDSH như đã nêu trong Luật Đa dạng sinh học được các cơ quan liên 
quan (Ví dụ các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia) đề xuất. Sau đó các đề xuất này được 
tổng hợp vào đề xuất của Bộ ngành hay tỉnhvà trình lên Bộ Tài chính. Tới đây thì các đề xuất ngân 
sách cho bảo tồn đa dạng sinh học không còn được tách riêng, mà được lồng ghép vào các mục chi 
ngân sách khác nhau.         
 
- Đến ngày 20 tháng 9, Chính phủ trình dự thảo kế hoạch ngân sách hàng năm cho UB Thường vụ 
Quốc Hội của Quốc hội để xin ý kiến góp ý và đánh giá; Sau đó Quốc Hội gửi lại các ý kiến để Chính 
phủ xem xét điều chỉnh dự thảo kế hoạch ngân sách. 
 
- Tháng 10, Chính phủ rà soát và hoàn chỉnh bản dự thảo cuối cùng về kế hoạch ngân sách hàng 
năm cho năm sau và báo cáo tình hình triển khai thực hiện ngân sách năm nay trình Quốc hội xem 
xét. 
 
- Dự thảo kế hoạch ngân sách hàng năm được gửi đến các thành viên của Quốc hội 20 ngày trước 
khi khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm. Kỳ họp cuối năm của Quốc hội thường được tổ chức vào 
tháng 11 hàng năm. 
 
- Đến trước ngày 15 tháng 11, Quốc hội phê duyệt kế hoạch ngân sách cho năm tới. Kế hoạch ngân 
sách đã được phê duyệt sau đó sẽ được chuyển tới cho Chính phủ để thực hiện. 
 
-  Đến ngày 20 tháng 11, Chính phủ sẽ thông báo phân bổ ngân sách năm sau cho các bộ ngành và 
cho các tỉnh.   
 
- Đến ngày 10 tháng 12, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh 
và phân bổ ngân sách cho Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày nhận được dự toán ngân sách được giao từ tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã phải phê 
duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm. Kế hoạch ngân sách địa phương đã được HĐND của tỉnh, 
huyện, xã phê duyệt sẽ được gửi đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp để thực hiện. 
 
- Trong thời hạn 5 ngày sau khi Hội đồng nhân dân phê duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm, Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp phải giao kế hoạch ngân sách dự kiến cho các cơ quan trực thuộc và có báo cáo 
tiến độ phân bổ ngân sách cho Bộ Tài chính. Tại thời điểm này, các đơn vị có nhiệm vụ liên quan tới 
bảo tồn đa dạng sinh học biết được ngân sách nhà nước họ nhận được là bao nhiêu.     
 
- Đến ngày 31/12, việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm của chính phủ, các bộ ngành và các 
tỉnh thành cho năm sau được hoàn thành. 
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      - Từ ngày 1/1 năm tiếp theo, Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương bắt đầu thực hiện kế hoạch 
ngân sách hàng năm mới. 
 

Báo cáo quyết toán thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm đã được phê duyệt sẽ được chính phủ hoàn 
thành trong 1 hay 2 năm sau để trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách.  
 
Quy trình xây dựng và thực hiện ngân sách hàng năm có thể được minh họa tóm tắt trong hình 6 sau đây.   
 
Hình 6  Quy trình xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của chính phủ Việt Nam 
 

 
.        
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong thực tế, quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm là một quy trình phức 
tạp với nhiều cuộc họp, trao đổi, điều chỉnh giữa các cơ quan của chính phủ và các tỉnh thành. Trong quá 
trình này, các Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư thường đóng vai trò chính trong tổng hợp tình hình trình 
chính phủ xem xét.  

 
Chi ngân sách của Chính phủ được chia thành các hạng mục khác nhau, trong đó con số về chi thường 
xuyên cho các lĩnh vực giáo dục và khoa học bắt buộc phải được quy định cụ thể trong các kế hoạch ngân 
sách trung ương và địa phương. Tuy nhiên dự toán chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường - bao gồm 
ĐDSH- không được quy định cụ thể trong bất kỳ kế hoạch ngân sách của cấp nào. 
 
Bảng 10  Kế hoạch chi ngân sách nhà nước năm  2018   
 

No. Nội dung 
Tổng 

(triệu US$) 
Trong đó 

Trung ương Địa phương 
 

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 

60.928 29.988,2 30.939,8 
I Chi đầu tư phát triển 15.988,0 7.480,0 8.508,0 
II Chi dự trữ quốc gia 38,8 38,8 0,0 
III Chi trả nợ lãi 4.500,7 4.400,0 100,7 
IV Chi viện trợ 52,0 52,0 0,0 

5. Tháng 11. Quốc Hội 
phê chuẩn Kế hoạch 
ngân sách hàng năm 
cho năm sau, giao 
Chính phủ thực hiện 

6. Tháng 11. Chính phủ 
giao kế hoạch ngân 
sách hàng năm cho 18 
Bộ, 4 cơ quan ngang 
bộ, 63 tỉnh thành 

1. Tháng 5. Chính phủ 
có văn bản hướng dẫn 
xây dựng Kế hoạch 
ngân sách năm sau gửi 
các bộ ngành và địa 
phương 

3. Tháng 10 – tháng 11.  Kế 
hoạch ngân sách hàng năm 
được sửa đổi và hoàn 
thiện để trình Quốc hội 
phê chuẩn 

7. Tháng 12. Các bộ ngành và 
các địa phương phê duyệt và 
giao kế hoạch ngân sách hàng 
năm cho các đơn vị trực thuộc 

8. Tháng 1 đến tháng 12. Các cơ 
quan thực hiện Kế hoạch ngân 
sách được phê duyệt; Báo cáo 
chính phủ về tiến độ thực hiện   
phê duyệt Kế hoạch ngân sách 
hàng năm 

2.Tháng 5 đến tháng 9, 
Chính phủ dự thảo Kế 
hoạch ngân sách năm tới; 
Trình Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội cho ý kiến 

4. Tháng 11. Dự thảo kế hoạch 
ngân sách hàng năm cho năm tới 
được gửi cho các thành viên của 
Quốc hội 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 44 

No. Nội dung 
Tổng 

(triệu US$) 
Trong đó 

Trung ương Địa phương 
V Chi thường xuyên 37.629,9 17.009,4 20.620,5 
 Trong đó: 9.163,0 995,3 8167,6 
 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 487,6 377,6 110,0 

VI - Chi khoa học và công nghệ 1.430,7 376,0 1.054,7 
VII Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 4,0 0,0 4,0 
VIII Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.283,9 632,0 651,9 
Ghi chú: tỷ giá có thể thay đổi. Tỷ giá USD 1 = VNĐ 25,000 được áp dụng trong tính toán ở bảng này. 
Nguồn: Nghị quyết 49/2017/QH14, 13/11/2017, QH.  
 

4.2.2  Chi đầu tư phát triển  
 
Phân bổ ngân sách của Chính phủ cho đầu tư phát triển tuân thủ theo Luật đầu tư công (QH, 
49/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014). Luật đầu tư công đã được xây dựng trên cơ sở chuyển từ 
phương pháp tiếp cận dựa trên dự án sang phương pháp tiếp cận theo chương trình trong việc ra quyết 
định đầu tư công. Như vậy việc phê duyệt dự án đầu tư sẽ dựa trên chương trình đầu tư quốc gia, ví dụ, 7 
chương trình mục tiêu ưu tiên được xây dựng như một phần của NBS VN. 
 
Phương pháp ra quyết định của Chính phủ về cấp phát tài trợ đầu tư cho các dự án liên quan đến bảo tồn 
ĐDSH được làm rõ trong các điều 7, 8, 9 và 10 của Luật đầu tư công: 
 

- Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau 
thuộc một trong các tiêu chí dưới đây: Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; Ảnh 
hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao 
gồm: b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 
nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng 
phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, 
bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; Các dự án này do 
Quốc hội quyết định. 

 
- Các dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A: Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 

tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:  b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt các dự án loại A, các dự án đầu tư vào VQG, khu bảo tồn, trong đó chi phí đầu tư vượt 
quá 1.000 tỷ VNĐ (40 triệu USD). 
 

- Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các dự án liên quan tới VQG, KBT với chi phí đầu tư từ 60 
tỷ đến 1.000 tỷ đồng (24 triệu - 40 triệu USD) được phân loại là dự án loại B và các dự án dưới 60 tỷ 
đồng (24 triệu USD) ) phân loại dự án loại C. 

 
NBS VN chỉ ra rằng tất cả các cơ quan Chính phủ ở cấp trung ương và 63 tỉnh ở cấp địa phương có trách 
nhiệm xây dựng và thực hiện các dự án/chương trình/dự án bảo tồn ĐDSH phù hợp với trách nhiệm và 
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, không giống như các lĩnh vực giáo dục và khoa học, đầu tư bảo vệ môi 
trường và bảo tồn ĐDSH không được quy định cụ thể trong kế hoạch ngân sách nhà nước ở các cấp (Luật 
ngân sách nhà nước năm 2015). 
 
Kết quả rà soát cho thấy chi phí đầu tư cho bảo tồn ĐDSH, bao gồm cả đối với KBT (VQG, KBTTN) không 
đáng kể so với các chi đầu tư khác trong kế hoạch đầu tư công. Ví dụ, không có chi đầu tư  thực hiện NBS 
VN trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2016-2020 (QH, Nghị định 26/2016/QH14, ngày 10 
tháng 11 năm 2016). 
 
Quy hoạch đầu tư phát triển do Bộ KHĐT triển khai ở cấp trung ương và các Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp 
ở cấp tỉnh. Đầu tư chỉ được phê duyệt khi dự án đầu tư được đề xuất phù hợp với Kế hoạch phát triển quốc 
gia và địa phương / Quy hoạch tổng thể. Ví dụ, các đơn vị có liên quan có thể xây dựng kế hoạch đầu tư phù 
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hợp với QHQGBTĐDSH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị định 45/QĐ-TTg) và trình Bộ KHĐT 
và Chính phủ phê duyệt. 
 
Tuy nhiên trong triển khai đầu tư còn có khoảng cách giữa mức đầu tư được phê duyệt và mức giải ngân 
thực tế.  Ví dụ, một số dự án đầu tư công đã được phê duyệt cho các VQG và KBT, nhưng phần lớn trong số 
đó, đặc biệt là các VQG, KBT trực thuộc cấp tỉnh chưa nhận được toàn bộ khoản đầu tư đã được phê duyệt, 
do thâm hụt ngân sách địa phương hoặc không nhận được đầu tư đúng thời hạn. Do đó, hiệu suất và hiệu 
quả của các dự án đầu tư công cho ĐDSH không cao như mong đợi. Trong một số trường hợp, đầu tư công 
cho VQG được phân bổ cho việc xây dựng các hạng mục (khách sạn, bể bơi) không hỗ trợ bảo tồn ĐDSH.  
 
4.2.3  Chi thường xuyên   
 
Quốc hội phê duyệt kế hoạch chi thường xuyên hàng năm cho các bộ và 63 tỉnh. Sau đó các bộ và tỉnh phân 
bổ ngân sách cho các cơ quan thuộc thẩm quyền của họ. Về nguyên tắc, các bộ trưởng và chủ tịch UBND 
tỉnh chịu trách nhiệm ra quyết định về phân bổ chi thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc. 
 
Trong quá trình lập kế hoạch ngân sách chi thường xuyên, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn lập kế 
hoạch ngân sách hàng năm (ví dụ như Hướng dẫn dự toán ngân sách năm 2018 theo Thông tư số 
71/2017/TT-BTC, ngày 13/7/2017), tổng hợp các đề xuất ngân sách từ các Bộ và các tỉnh, và dự thảo kế 
hoạch ngân sách quốc gia. 
 
Các mục trong chi tiêu ngân sách thường xuyên trên thực tế dựa trên các nguyên tắc khác nhau và có thể 
thay đổi hàng năm do Chính phủ quyết định (ví dụ Quyết định 46/2016/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 10 năm 
2016 về định mức chi thường xuyên cho năm 2017) cho các tổ chức trung ương, tỉnh và các đơn vị dịch vụ 
công (bao gồm cả KBT)). 
 
Phân bổ chi ngân sách thường xuyên của chính phủ bao gồm các mục khác nhau, chẳng hạn như: 
  

A) Ngân sách chi thường xuyên của Chính phủ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường: Chi thường xuyên này 
được phân bổ theo nguyên tắc sau (Quyết định 46/2016 / QĐ-TTg, ngày 19 tháng 10 năm 2016 về 
định mức chi thường xuyên cho năm 2017):  

 
 Chính phủ ước tính chi tiêu cho bảo vệ môi trường trong năm, dự kiến sẽ không thấp hơn 1% kế 

hoạch chi tiêu của Chính phủ. Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân 
sách nhà nước, trong đó ngân sách trung ương 15%, ngân sách địa phương 85%. 
 

 Các tổ chức trung ương được phân bổ 15% ngân sách chi thường xuyên này. Các bộ khác nhau sẽ 
nhận được ngân sách này tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao về bảo vệ môi trường. Số tiền ngân 
sách được phân bổ cho mỗi Bộ chủ yếu dựa trên kết quả hoạt động năm trước. Bộ TNMT chịu 
trách nhiệm kiểm tra phân bổ ngân sách trước khi Bộ Tài chính tổng hợp ngân sách thành kế 
hoạch ngân sách của chính phủ. 
 

 Các tỉnh (63) được phân bổ 85% ngân sách chi thường xuyên này. Ngân sách thường xuyên bảo vệ 
môi trường cho 63 tỉnh được phân bổ  theo hướng dẫn của Chính phủ như sau: 
 
1. Dành 48% phân bổ theo số dân số đô thị và mật độ dân số, cụ thể: 

a) Đối với dân số đô thị đặc biệt hệ số 15; đối với đô thị loại I hệ số 7; đối với đô thị loại 
II đến IV hệ số 2; vùng còn lại hệ số 1; 
b) Về hệ số theo mật độ dân số: trên 2.000 người/km2 hệ số 15; trên 1.000 - 2.000 
người/km2 hệ số 6; trên 750 - 1.000 người/km2 hệ số 2,5; trên 500 - 750 người/km2 hệ 
số 1,8; từ 500 người/km2 trở xuống hệ số 1. 
 

2. Dành 40% phân bổ cho yếu tố tác động môi trường của sản xuất công nghiệp theo giá trị sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn từng địa phương theo công thức: 
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Chi sự nghiệp 
môi trường (tỉnh 

A) 
= 

Tổng chi sự nghiệp 
môi trường ngân 
sách địa phương 

x  40%  x 

Giá trị sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh A 

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn 
quốc 

(Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh A lấy theo số liệu thực hiện năm 2015 do 
Tổng cục Thống kê cung cấp) 
 

3. Dành 5% phân bổ đảm bảo môi trường khu bảo tồn thiên nhiên theo công thức: 

Chi sự nghiệp 
môi trường (tỉnh 

A) 
= 

Tổng chi sự nghiệp 
môi trường ngân 
sách địa phương 

x  5%  x 

Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên 
của địa phương (ha) 

Tổng diện tích khu bảo tồn thiên 
nhiên toàn quốc (ha) 

(Trong đó diện tích khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh A được quy định tại Quyết định số 
1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). 
 

4. Dành 7% phân bổ cho yếu tố tác động từ rừng tự nhiên đảm bảo môi trường thiên nhiên theo 
diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn từng địa phương theo công thức: 

Chi sự nghiệp 
môi trường (tỉnh 

A) 
= 

Tổng chi sự nghiệp 
môi trường ngân 
sách địa phương 

x  7%  x 

Diện tích rừng tự nhiên của địa 
phương (ha) 

Tổng diện tích rừng tự nhiên 
toàn quốc (ha) 

(Trong đó diện tích rừng tự nhiên của tỉnh A lấy theo số liệu thực hiện năm 2014 do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp). 
       

Hình 7  Phân bổ chi thường xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B) Ngân sách chi thường xuyên của Chính phủ cho lương nhân viên: Hệ thống lương của Chính phủ rất 
phức tạp,  kết hợp giữa nhiều yếu tố như trình độ học vấn,thâm niên lao động, vị trí làm việc, nghề 
nghiệp và chức vụ trong các lĩnh vực khác nhau để tính lương cơ bản. Ngoài lương ra, nhân viên 
Chính phủ cũng được hưởng tiền thưởng. Kế hoạch ngân sách hàng năm của Chính phủ bao gồm 
một mục cho cải cách tiền lương cơ bản, để tăng lương cho nhân viên Chính phủ. Ngân sách chi 

Bộ TC dự toán tổng chi thường xuyên cho sự nghiệp BVMT 

15% cho các cơ quan TƯ 65% cho 63 tỉnh thành 

Tổng hợp vào KH Ngân sách hàng năm 

chi thường xuyên cho sự nghiệp BVMT được lồng ghép vào 
KH ngân sách của các bộ, địa phương 

Các cơ quan TƯ phân bổ cho các đơn 
vị trực thuộc (Bộ TNMT phân bổ cho 
TCMT và Cục BTĐDSH; Bộ NNPTNT 

phân bổ cho TCLN) 

UBND các tỉnh phân bổ cho các 
đơn vị trực thuộc (Sở NNPTNT, 

Sở TNMT, các huyện) 
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thường xuyên của Chính phủ cho lương nhân viên phụ thuộc vào quỹ tiền lương trong năm trước và 
những thay đổi dự kiến về tăng lương hàng năm. Các tổ chức có nhiều nhân viên hơn sẽ nhận được 
nhiều quỹ lương hơn. Hệ thống KBT là một phần của khu vực dịch vụ công, theo đó mức lương cho 
nhân viên được xác định theo chính sách lương cơ bản của chính phủ. Các KBT không thể tự tăng 
lương cơ bản cho cán bộ, tuy nhiên có thể tăng tiền thưởng và các khoản thu nhập làm thêm. 
 

C)  Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính: Mục này bao gồm bảo trì, thông tin liên lạc, hội 
họp, đào tạo nhân viên, thực địa và nhân viên hợp đồng, được phân bổ khác nhau giữa các cấp trung 
ương và cấp tỉnh.  

  
- Ở cấp trung ương, chi phí hoạt động cho quản lý hành chính ở các bộ  dựa trên định mức chi phí 

từ 45 triệu đồng (1.800 đô la Mỹ) đến 54 triệu đồng (2.160 đô la Mỹ) cho mỗi nhân viên; định 
mức chi phí cao hơn 54 triệu đồng / nhân viên được áp dụng cho các tổ chức có dưới 100 nhân 
viên và định mức chi phí 45 triệu đồng / nhân viên áp dụng cho các tổ chức có trên 1000 nhân 
viên: 
  

- Ở cấp tỉnh, chi phí hoạt động quản lý hành chính được phân bổ theo các chỉ tiêu chi phí sau: (i) cơ 
quan cấp tỉnh - từ 52.700 đồng (2,1 đô la Mỹ) / người ở khu vực đô thị đến 87.100 đồng (3,5 đô 
la Mỹ) / người ở các đảo / miền núi; (ii) cho các cơ quan cấp huyện và xã - từ 530 đồng (0,02 đô 
la Mỹ) / người trong khu vực đô thị đến 940 đồng (0,04 đô la Mỹ) / người ở các đảo / miền núi. 

 
Các Bộ và chính quyền tỉnh sẽ phân bổ ngân sách chi phí hoạt động quản lý hành chính cho các đơn vị 
trực thuộc theo các định mức chi phí có thể thấp hơn mức do ngân sách TƯ phân bổ. Hiện chưa có 
báo cáo hoặc nghiên cứu nào phân tích về phân bổ ngân sách này trong nội bộ các bộ hay các tỉnh.  
 

D)  Phân bổ nguồn ODA nhận được: Trong kế hoạch ngân sách của chính phủ, phân bổ ODA bao gồm các 
quỹ ODA do các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ và vốn đối ứng của Chính phủ. Nguồn vốn ODA được coi là 
nguồn thu ngân sách của Chính phủ theo Luật Ngân sách Nhà nước, và chỉ được sử dụng cho đầu tư 
phát triển, không dùng cho chi thường xuyên. Do đó, Chính phủ có trách nhiệm sắp xếp phân bổ ODA 
cho các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả ĐDSH. Các dự án ODA có thể được quản lý bởi Chính phủ 
hoặc các tổ chức quốc tế, nhưng những người thụ hưởng cuối cùng của  ODA  được Chính phủ xác 
định phù hợp với chính sách phát  triển quốc gia. Chính phủ phân bổ các dự án ODA cho các cơ quan 
trung ương và UBND tỉnh. Thay mặt chính phủ, Bộ TC và Bộ KHĐT có trách nhiệm huy động, sắp xếp 
và phân phối các nguồn vốn ODA đã nhận.  
 
Vốn ODA phân bổ được lồng ghép trong ngân sách hàng năm của các Bộ và các tỉnh. Tuy nhiên, các 
dự án ODA được quản lý theo các cơ chế tách biệt theo thỏa thuận giữa Chính phủ và các nhà tài trợ. 
Dự án ODA được phân bổ được quản lý bởi Ban quản lý dự án (PMU) do Bộ hoặc UBND tỉnh thành 
lập. Một bộ hoặc tỉnh được nhận vốn ODA phân bổ cũng sẽ nhận được các vốn đối ứng của Chính 
phủ theo thỏa thuận giữa Chính phủ và các nhà tài trợ. 
 
VN đã cam kết tham gia một số công ước quốc tế về ĐDSH, và tìm kiếm nhiều dự án tài trợ quốc tế 
cho bảo tồn ĐDSH là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ. Các nhà tài trợ chính trong 
lĩnh vực ĐDSH bao gồm WB, ADB, GEF, GIZ, JICA, IUCN, WWF và các nhà tài trợ khác. Trong thập kỷ 
qua, VN đã nằm trong số 5 quốc gia nhận tài trợ phát triển song phương và đa phương hàng đầu. 
Trong giai đoạn 2014-2015, các cam kết ODA tổng thể của các thành viên Ủy ban hỗ trợ phát triển 
OECD (DAC) đạt trung bình 2,7 tỷ USD mỗi năm, tăng nhẹ từ 2,3 tỷ USD trong giai đoạn 2006-2007. 
Tương tự, ODA song phương hỗ trợ các mục tiêu môi trường tăng nhẹ, từ 0,93 tỷ USD (40% tổng 
ODA song phương cho VN) trong giai đoạn 2006-2007, lên 1,14 tỷ USD (42% tổng ODA song phương) 
trong năm 2014- 2015. Nguồn tài chính này có tiềm năng cao, vì VN là một trong những nước có giá 
trị ĐDSH cao nhất trên thế giới, trong khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. 
 
Hiện tại có rất ít dự án ODA đang triển khai liên quan đến ĐDSH. Một số dự án ODA có liên quan ít 
nhiều tới VN NBS.  Huy động ODA để hỗ trợ VN NBS trong giai đoạn 2020-2030 sẽ phụ thuộc vào sự 
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sẵn sàng mạnh mẽ của Chính phủ và các nhà tài trợ, năng lực đàm phán, hiệu suất  và hiệu quả trong 
thực hiện dự án. 
 

4.2.4  Chi ngân sách cho các chương trình phát triển 
 
Các chương trình phát triển đã được xây dựng đi kèm với các chiến lược phát triển quốc gia và phát triển 
các ngành khác nhau được Chính phủ phê duyệt. Có ba loại chương trình:  
 

- Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là các chương trình tập trung vào các vấn đề liên ngành có 
tác động lớn đến các vấn đề phát triển quốc gia.  Ví dụ như Chương trình mục tiêu Phát triển nông 
thôn mới, hay Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững.  
 

- Chương trình quốc gia chủ yếu là chương trình phát triển ngành hay lĩnh vực chuyên ngành. 
 

-  Chương trình ưu tiên là chương trình hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành, ví dụ như 7 
chương trình ưu tiên trong VN NBS.  

 
Chi tiêu của Chính phủ cho các chương trình phát triển thường bao gồm chi thường xuyên và đầu tư phát 
triển; Các mục chi này được lồng ghép ngân sách hàng năm của các bộ và các tỉnh. Ví dụ, chương trình tăng 
cường năng lực quản lý cho hệ thống KBT đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 - một trong 7 chương trình trong 
NBS VN (Quyết định 626 / QĐ-TTg, ngày 10/05/2017) được giao cho Bộ NNPTNT để thực hiện; Ngân sách 
để thực hiện chương trình này được đưa vào trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ NNPTNT 
Khi phê duyệt các chiến lược và chương trình phát triển, Chính phủ luôn cam kết huy động các nguồn vốn 
để thực hiện các chiến lược phát triển được phê duyệt và các chương trình ưu tiên, và yêu cầu Bộ Tài chính 
phân bổ ngân sách cho chi thường xuyên và Bộ KHĐT để phân bổ ngân sách cho đầu tư. Tuy nhiên, do 
nhiều chương trình chưa có dự toán chi phí thực hiện ngay từ đầu nên việc bố trí ngân sách cho hầu hết các 
chương trình không được bảo đảm, giải ngân thực tế phụ thuộc vào cân đối ngân sách hàng năm của Chính 
phủ. 
 
Chính phủ đã cam kết bố trí các nguồn tài chính để thực hiện NBS VN và 7 chương trình ưu tiên, trong đó 2 
chương trình đã được phê duyệt: (i) Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý cho hệ thống KBT tự nhiên đến 
năm 2025 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 626 / QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2017); và (ii) chương trình bảo 
tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 (Quyết định 1671 / QĐ-TTg, ngày 28 
tháng 9 năm 2015). Dự toán kinh phí thực hiện cho kế hoạch tăng cường năng lực quản lý cho hệ thống 
KBTs tự nhiên đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 là 123 tỷ đồng (5.125 triệu đô la Mỹ), nhưng trên thực tế 
việc bố trí ngân sách hàng năm phụ thuộc vào tình hình ngân sách do Bộ TC và Bộ KHĐT cân đối. 
 
Ưu tiên phân bổ tài chính cho các chương trình liên quan đến chiến lược phát triển ngành như VN NBS thấp 
hơn so với các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Trong giai đoạn 2016-2020, Quốc hội (Quyết 
định 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016) đã phê duyệt chi tiêu cho hai CTMTQG: (i) CTMTQG cho phát triển 
nông thôn mới với 43.199 tỷ đồng (1.800 triệu USD); và (ii) CTMTQG cho giảm nghèo bền vững với 29.698 
tỷ đồng (1.237 triệu USD). Đầu tư của Chính phủ cho bảo tồn ĐDSH được ẩn trong các chương trình khác 
trong kế hoạch đầu tư của Chính phủ cho giai đoạn 2016-2020 (Nghị định 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 
năm 2015 và Nghị định 73/NĐ-CP, ngày 26 tháng 8 năm 2016 về phê duyệt đầu tư cho 21 chương trình 
quốc gia trong giai đoạn 2016-2020), ví dụ trong việc cung cấp vốn đối ứng ODA cho một bộ / tỉnh nhận dự 
án ODA, đầu tư bảo tồn động vật hoang dã và VQG, KBTTN dọc theo biên giới quốc gia trong chương trình 
phát triển rừng bền vững, đầu tư vào rừng ngập mặn và rừng phòng hộ trong CTMTQG về ứng phó với  biến 
đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.   
 
4.3 Hoán đổi nợ (DNS) cho bảo tồn đa dạng sinh học  
 
Hoán đổi nợ (DNS) là một lựa chọn để huy động ODA cho bảo tồn ĐDSH. VN đã áp dụng cơ chế hoán đổi nợ 
cho một số các dự án phát triển rừng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các hoán đổi nợ này không có sẵn 
trong hầu hết các tài liệu trong nước, vì quản lý nợ quốc gia vẫn là một vấn đề nhạy cảm trong nước. 
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Nguồn tin quốc tế cho thấy Việt Nam đã tham gia vào các Sáng kiến Tài chính Đối với Thiên nhiên Song 
phương và Đa phương từ năm 1996 và có 10,4 triệu USD nợ được đưa ra trong khuôn khổ chương trình 
hoán đổi nợ (Bảng 11)  
 
 
Bảng 11  DNS giữa Việt Nam và Đức  
 

Chủ nợ Bên nợ Năm Giá trị nợ hoán đổi 
(USD) 

Trong đó tiền cho quỹ bảo 
tồn (USD) 

Đức Việt Nam 1996 18.200.000 5.400.000 
  1999 16.400.000 5.000.000 
  2001 7.000.000 Không liên quan 
  Total 41.600.000 10.400.000 

Nguồn: Pervaze A. Sheikh, Specialist in Natural Resources Policy, psheikh@crs.loc.gov, 7-6070; "Debt-for-Nature Initiatives and 
the Tropical Forest Conservation Act: Status and Implementation" (PDF). Congressional Research Service. Recorded DFNS 
Transactions by Country, Conservation Funds Generated, 1987-2010 (Millions US$)[4]  

 
Chương trình Hoán đổi nợ SWAP giữa Việt Nam và Ý đã được tiến hành trong năm 2010-2012. Chương 
trình nhằm giảm số  nợ mà Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nợ Chính phủ nước Cộng 
hoà Italia. Số nợ ước tính khoảng 7.700.000 Euro sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án thuộc các lĩnh 
vực ưu tiên, ví dụ như nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ như bảo vệ đa dạng sinh 
học/bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ rừng). Các dự án sẽ diễn ra ở các tỉnh miền Trung, nơi tỷ lệ nghèo 
đói cao hơn. Chương trình này tuân thủ các nguyên tắc của chương trình hợp tác phát triển của Italia năm 
2010-2012, Hiệp định Hợp tác Phát triển giữa Chính phủ hai nước và Kế hoạch Phát triển Xã hội Việt Nam. 
Thông qua việc thực hiện các dự án được tài trợ bởi Chương trình Swap này, việc quản lý bền vững nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và sinh kế sẽ được tăng cường ở các tỉnh miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) 
(http://openaid.esteri.it/en/projects/initiative/010012/)  
 
Hiện nay có nhiều cơ hội lớn để mở rộng hoán đổi nợ cho bảo tồn ĐDSH ở VN vì: (i) nợ công của VN cao và 
ngày càng tăng. Chính phủ lưu ý rằng vào năm 2013, nợ công chiếm 54,2% GDP, trong đó nợ Chính phủ là 
42,3% GDP và nợ quốc tế là 37,3% GDP. Đến năm 2014, nợ công tăng tới 60,3% GDP, bao gồm nợ Chính 
phủ (46,9% GDP) và nợ quốc tế (39,9% GDP). Trong nợ công năm 2017 là 62,6% GDP, trong khi cho năm 
2018, Bộ Tài chính ước tính nó sẽ trở thành 63,9% GDP. Giảm nợ công là ưu tiên cao của Chính phủ 
(http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thong-cao-bao-chi-cua-Phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-102014-ve-
no-cong/201410/14700.vgp) và (ii) VN có kinh nghiệm thực hiện hoán đổi nợ và Chính phủ cam kết cải 
thiện môi trường và bảo tồn ĐDSH để phát triển bền vững.  
 
4.4  Các quỹ   
 
Có nhiều loại quỹ huy động tài chính cho các mục đích cụ thể. Tại VN, các quỹ liên quan đến bảo tồn đa 
dạng sinh học đã được thử nghiệm và/hoặc đang hoạt động.  
 
4.4.1   Quỹ tín thác lâm nghiệp  
 
Quỹ tín thác lâm nghiệp (TFF) được thành lập năm 2004 để hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển lâm 
nghiệp Việt Nam (CLPTLNVN).  Mục tiêu của TFF tập trung vào (i) bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH và cải thiện 
sinh kế của người dân trong các khu vực phụ thuộc vào rừng; (ii) nâng cao mức đóng góp của ngành lâm 
nghiệp cho nền kinh tế quốc dân; và (iii) tăng cường đóng góp của rừng vào giảm nhẹ và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Một trong những thành phần của TFF là Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) cung cấp hỗ trợ tài chính 
cho KBT cho mục đích bảo tồn ĐDSH. Khoảng 50 VQG và KBTTN đã hưởng lợi từ quỹ này.  Nguồn tài chính 
chính của quỹ là ODA, với tổng cam kết là 30,9 triệu euro; Quỹ do Ban chỉ đạo gồm các nhà tài trợ quốc tế 
và chính phủ VN quản lý. Từ năm 2016, TFF được tích hợp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng vì cả hai quỹ 
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đều nhắm đến mục tiêu tương tự là đóng góp cho việc thực hiện CLPTLNVN 2006-2020, và cả hai đều tuân 
thủ Tuyên bố Hà Nội về bảo vệ thiên nhiên. Hợp VCF hiện nay không có nguồn tài chính nên đã ngừng hoạt 
động. 
 
4.4.2    Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 
 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ BVPTR; http://vnff.vn/) được thành lập ngày 28 tháng 11 năm 
2008 tại quyết định số 14/2008/QĐ-BNN. Đây là một tổ chức tài chính nhà nước, phi lợi nhuận. Quỹ BVPTR 
huy động các nguồn lực tài chính từ khu vực công, tư nhân, các tổ chức NGO và quốc tế để hỗ trợ các dự án 
bảo vệ và phát triển rừng. Chính phủ cũng đã giao cho Quỹ BVPTR cung cấp dịch vụ giao dịch trung gian cho 
cơ chế chi trả DVMTR (Nghị định 99/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2010). 
 
Quỹ BVPTR có chiến lược trở thành một tổ chức tài chính nhà nước tiên phong trong lĩnh vực tài chính lâm 
nghiệp tại VN và Đông Nam Á. Mục tiêu chính là hỗ trợ hiệu quả cho phát triển ngành lâm nghiệp thông qua 
việc huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững, giảm thiểu và thích 
ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp và bảo tồn 
ĐDSH. 
 
Quỹ BVPTR được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Ở cấp trung ương, Quỹ BVPTR được đặt trong Bộ 
NNPTNT. Nhà nước đã đóng góp 100 tỷ đồng (4,1 triệu đô la Mỹ) vốn ban đầu cho Quỹ BVPTR hoạt động. 
Quỹ này đã hỗ trợ các dự án như:  
 

 Dự án “Phát triển cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR ở Việt Nam (DPFES). 
 Báo cáo phát triển cơ chế chi trả DVMTR đối với cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp ở Lào Cai. 
 Dự án “Cải thiện thanh toán cho quản lý dịch vụ hệ sinh thái rừng ở VN” (IPFES). 

 
Hình 8  Cơ cấu tổ chức của Quỹ BVPTR  

 
Nguồn: http://www.vnff.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chu 

 
Ở cấp tỉnh, Quỹ BVPTR tỉnh được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) và được 
quản lý bởi Sở NNPTNT. UBND tỉnh hỗ trợ tài chính ban đầu cho Quỹ BVPTR tỉnh; các nguồn tài chính khác 
bao gồm chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, các NGO và các hỗ trợ quốc tế. Đến nay đã có 37 Quỹ BVPTR cấp 
tỉnh đã được thiết lập. 
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Quỹ BVPTR đã hoạt động khá tốt vì đã huy động được nhiều nguồn tài chính cho phát triển lâm nghiệp. Tuy 
nhiên, báo cáo hoạt động tài chính của quỹ chưa được công khai. 
 
4.4.3  Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam 
 
Năm 2007, Chính phủ đã nỗ lực thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản của Việt Nam (Nghị định 
29/2007/QĐ-TTG, ngày 28 tháng 2 năm 2007) để hỗ trợ bảo tồn ĐDSH trong ngành thủy sản. Tuy nhiên, 
quỹ này chưa hoạt động do thiếu cơ chế quản lý được thống nhất. Cho đến nay, có đề xuất đổi tên thành 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản VN (VNFARPD), được xác định trong Luật Thủy sản được Quốc 
hội phê duyệt vào đầu năm 2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  Quỹ Bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản sẽ là một tổ chức tài chính của nhà nước, phi lợi nhuận và hoạt động ngoài khung khổ 
ngân sách nnhà nước, được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Chính phủ không cam kết cung cấp hỗ 
trợ tài chính cho Quỹ, nhưng cho phép quỹ này huy động sự đóng góp từ các đối tác quốc gia và quốc tế 
khác nhau. Quỹ sẽ hỗ trợ các chương trình/dự án/hoạt động về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản mà 
Chính phủ không phân bổ ngân sách đầu tư hoặc không đủ đầu tư. Dự kiến khi quỹ này đi vào hoạt động sẽ 
có thêm một cơ chế tài chính để bảo tồn ĐDSH trong vùng biển và ven biển của VN. 
 
4.4.4  Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 
 
Quỹ Bảo vệ môi trường VN (Quỹ BVMT) được thành lập năm 2014 theo quyết định 78/2014/QĐ-TTg của 
Chính phủ. Đây là một tổ chức tài chính của Chính phủ do Bộ TNMT quản lý. Quỹ BVMT nhận vốn từ ngân 
sách nhà nước; các nhà tài trợ, các khoản đóng góp, hoa hồng của các tổ chức và cá nhân trong nước và 
quốc tế để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong nước. 
 
Trong giai đoạn 2015-2017, chính phủ đã bổ trí 1.000 tỷ VNĐ (tương đương 42 triệu USD) cho Quỹ BVMT 
với tư cách là vốn điều lệ. Chính phủ cũng cam kết cung cấp ngân sách hàng năm bổ sung cho Quỹ BVMT. 
Các nguồn tài chính khác bao gồm Phí bảo vệ môi trường, bồi thường môi trường, giảm phí phát thải được 
chứng nhận (CERs), v.v... Ở cấp trung ương, Quỹ BVMT (http://www.vepf.vn/) được quản lý bởi Hội đồng 
quản lý quỹ do Bộ TNMT thành lập. 
 
Hình 9  Cơ cấu tổ chức của Quỹ BVMT 
 

 
 
nguồn: http://www.vepf.vn/tin-tuc/gioi-thieu/co-cau-to-chuc-247.html 
 
Ở cấp địa phương, Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh và được đặt 
dưới sự quản lý của Sở TNMT. Bên cạnh nguồn vốn tài chính do chính quyền địa phương cung cấp, quỹ 
BVMT cấp tỉnh có thể huy động các nguồn tài chính từ các tổ chức tư nhân, NGO và các nhà tài trợ quốc tế 
để tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường ở các tỉnh. Đến năm 2016, 63 tỉnh đã thành lập quỹ BVMT cấp 
tỉnh, với nghĩa vụ tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường, bao gồm: 
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1. Tiếp nhận các nguồn vốn theo quy định để tạo nguồn vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 
Nam. 
 
2. Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 
phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên 
vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn dưới các hình thức 
sau: 
 

a) Cho vay với lãi suất ưu đãi; 
b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn cho các dự án môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng 

theo quy định của pháp luật; 
c) Tài trợ kinh phí cho việc xây dựng, triển khai các dự án huy động nguồn vốn của Quỹ nhằm thực 

hiện các nhiệm vụ, hoạt động xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả 
do sự cố, thảm họa môi trường gây ra; cho các chương trình, kế hoạch, dự án theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ; cho việc tổ chức các giải thưởng môi trường, các hình thức khen thưởng 
nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường theo quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được quy 
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

 
3. Đồng tài trợ, cho vay vốn các dự án môi trường phù hợp với tiêu chí, chức năng của Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), các quỹ 
môi trường nước ngoài, các quỹ môi trường ngành, địa phương phục vụ cho các hoạt động bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật. 
 
4. Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ 
bảo vệ môi trường sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 
 
5. Sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có sự thỏa thuận của tổ chức, cá 
nhân cung cấp vốn để mua trái phiếu chính phủ theo quy định của pháp luật. 
 
6. Tổ chức đăng ký, theo dõi và quản lý các chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (sau 
đây gọi là CERs; 1 CER được xác định bằng một tấn khí CO2 tương đương); tổ chức đăng ký nhận, phân 
chia và bán CERs với các chủ sở hữu CERs hoặc đầu mối tiếp nhận CERs; thu lệ phí bán CERs để trang 
trải chi phí cho việc thu lệ phí, chi hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về cơ chế phát triển 
sạch (sau đây gọi là CDM); lập, xây dựng, thẩm định, phê duyệt tài liệu dự án đầu tư theo cơ chế phát 
triển sạch (sau đây gọi là dự án CDM); quản lý và giám sát thực hiện dự án CDM và các mục đích khác 
liên quan đến CDM theo quy định của pháp luật; thực hiện trợ giá cho các sản phẩm của dự án CDM 
theo quy định của pháp luật. 
 
7. Nhận ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với các tổ chức, cá nhân được phép 
khai thác khoáng sản. 
 
8. Tham gia điều phối, quản lý tài chính các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trọng điểm theo sự 
phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và quyết định của cấp có thẩm quyền. 
 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công. 

 
Trong thực tế, để bảo toàn vốn điều lệ, Quỹ BVMT tập trung cho vay tín dụng cho các dự án bảo vệ môi 
trường có khả năng thanh toán đầy đủ, chẳng hạn như các dự án quản lý chất thải. Lãi suất thu được từ tín 
dụng cho vay được sử dụng để hỗ trợ các dự án phi tín dụng. Ước tính có khoảng 20% lợi nhuận thu được 
được đầu tư vào bảo tồn ĐDSH. 
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Huy động sự đóng góp từ các nguồn tài chính khác nhau là một vấn đề quan trọng đối với Quỹ BVMT, để 
tăng cường đầu tư cho bảo tồn ĐDSH. 
 
4.4.5 Quỹ cộng đồng 
 
Quỹ cộng đồng (CF) là quỹ nhỏ, được các tổ chức khác nhau thành lập ra như các NGO, các dự án phát triển 
cộng đồng hoặc người dân địa phương để đáp ứng các mục tiêu cụ thể.  Ở các địa phương khác nhau, CF có 
thể mang các tên gọi khác nhau. Ví dụ như Quỹ Phát triển Cộng đồng (CDF).   
 
CF thường được tài trợ bởi các dự án ODA của FAO, IFAD, ADB, JICA, hoặc các nhà tài trợ quốc tế khác, hoặc 
từ các nguồn địa phương. Hầu hết các CF có xây dựng hợp phần tiết kiệm tín dụng quay vòng nhỏ để huy 
động các khoản tiết kiệm nhỏ của địa phương và mở rộng những người tham gia. 
 
 Các CF được thành lập với sự tham gia tự nguyện của người dân địa phương; CF thường có phạm vi hoạt 
động hạn chế, hoạt động chủ yếu ở cấp xã, với các nhóm mục tiêu nhỏ, ví dụ: của các hộ gia đình nghèo 
hoặc phụ nữ… và với các nội dung cụ thể như du lịch sinh thái cộng đồng, đón khách du lịch tại nhà. Các 
nguồn tài chính của CF thường rất hạn chế, và tính bền vững về thể chế của CF còn thấp. Thông thường, 
một CF có thể ngừng hoạt động khi nguồn lực tài chính không đủ.  
 
Mỗi CF có mục tiêu riêng; một số tập trung vào lồng ghép giảm nghèo với bảo tồn ĐDSH hoặc bảo vệ môi 
trường, ví dụ, ở VQG Cát Bà, Xuân Thủy, Ba Bể, Na Hang, Bidoup-Núi Bà.  
 
Luật Thủy sản (2017) khuyến khích các CF được thành lập để hỗ trợ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 
(Điều 22). Dự kiến khi Luật này có hiệu lực từ năm 2019, sẽ có thêm nhiều CF được thành lập để hỗ trợ bảo 
tồn ĐDSH trong ngành thủy sản. 
 
4.5  Khu vực doanh nghiệp 
 
Cộng đồng doanh nghiệp tại VN đã thực hiện các giải pháp khác nhau để tài trợ cho các hoạt động liên quan 
tới bảo vệ môi trường kể cả bảo tồn ĐDSH.     
 

 Không gian xanh. Các doanh nghiệp thường dành một phần thu nhập hoặc lợi nhuận của họ để phát 
triển vườn, công viên và trồng nhiều cây xanh xung quanh văn phòng và xưởng sản xuất, đặc biệt là 
trong các khu công nghiệp, theo yêu cầu của Chính phủ. Các hoạt động này được thực hiện bởi các 
công ty lớn là chính như Tổng Công ty khai thác than của Vinacomin, các công ty sản xuất xi măng và 
các công ty khác  
 

 Tài trợ, Quyên góp cho bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Một loạt các tổ chức tư nhân lớn 
hơn và nhỏ hơn tài trợ cho các dự án liên quan, ví dụ: 

o Theo một chương trình hợp tác với WWF, kể từ năm 2008, Coca Cola đã và đang hỗ trợ các 
hoạt động bảo vệ VQG Tràm Chim và thúc đẩy sinh kế bền vững trong các cộng đồng sống 
trong vùng đệm của VQG.   

o Holcim Ltd., một công ty quốc tế chuyên sản xuất và phân phối xi măng và nguyên liệu, từ năm 
2007 đã cung cấp kinh phí cho bảo tồn ĐDSH trong và xung quanh Khu dự trữ sinh quyển và 
con người Kiên Giang (MBR). Hiện tại, công ty đang bắt đầu chương trình bồi hoàn ĐDSH nhằm 
đền bù cho các tác động không thể tránh khỏi của việc khai thác đá vôi và khai thác đất sét 
thông qua việc hỗ trợ thành lập hai khu bảo tồn mới.  

o Một đánh giá về bồi hoàn ĐDSH được thực hiện cho khu phức hợp hóa dầu Long Sơn ở tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch đầu tư bồi hoàn ĐDSH.      

o Trong giai đoạn 2003-2011, công ty Honda tại Việt Nam đã đầu tư 3,5 tỷ đồng (146.000 USD) 
vào dự án trồng rừng CDM ở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2013-2020 sẽ đầu tư 4,9 tỷ đồng 
(205.000 USD) vào dự án trồng rừng CDM ở tỉnh Bắc Kạn.    
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o Công ty khai thác than của Vinacomin đã phân bổ một phần trăm chi phí sản xuất cho Quỹ 
phục hồi môi trường, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng (40 triệu đô la Mỹ) mỗi năm. Công ty quản lý 
quỹ này để bảo vệ cảnh quan xanh trong các khu vực khai thác than, bao gồm thu gom chất 
thải nguy hại từ khai thác than, xây dựng 57 nhà máy xử lý nước thải, trồng rừng trên 100 ha.  
 

 Ký quỹ khai thác được áp dụng cho các công ty khai thác khoáng sản từ năm 1999. Dựa trên đề xuất 
khai thác được lập trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường trước khi có giấy phép khai thác, 
công ty phải ký quỹ trước một số tiền nhất định cho mục đích khôi phục và bảo vệ môi trường vào 
VEPF. Số tiền ký quỹ này sẽ được trả lại cho công ty sau khi hoàn thành việc khôi phục môi trường 
sau khai thác.     
 

 Xổ số để phát triển. Việc kinh doanh xổ số cho các công ty nhà nước quản lý (Nghị định 30/2007/NĐ-
CP, ngày 1 tháng 3 năm 2007, Nghị định 78/2012/NĐ-CP, ngày 5 tháng 10 năm 2012), Việt Nam có 
kinh nghiệm từ lâu trong phát hành các đợt xổ số đặc biệt hỗ trợ các dự án phát triển, ví dụ xây dựng 
trường học, bệnh viện hoặc hệ thống tưới tiêu. Các công ty xổ số hiện do UBND tỉnh quản lý đã góp 
phần vào ngân sách đầu tư của các tỉnh. Bộ Tài chính ước tính rằng doanh thu từ xổ số trong năm 
2014 là 63.000 tỷ đồng (2,520 triệu đô la Mỹ), đóng góp 20.100 tỷ đồng (804 triệu đô la Mỹ) vào ngân 
sách của Chính phủ. Trong năm 2016, 10 công ty xổ số lớn nhất có lợi nhuận trước thuế trị giá 4.953 
tỷ đồng (186 triệu USD). Chính phủ đã yêu cầu tất cả các tỉnh phân bổ từ 50% đến 60% doanh thu từ 
lợi nhuận xổ số để đầu tư cho giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và 10% cho chương trình mục 
tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới (Thông báo số 4412/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 6 năm 2016; 
Hướng dẫn của Bộ Tài chính 8470/BTC-NSNN ngày 22 tháng 6 năm 2016). Tuy nhiên, doanh thu xổ số 
chưa được sử dụng để đầu tư vào bảo tồn ĐDSH hoặc bảo vệ môi trường. 
 

4.6  Các tổ chức xã hội   
 
Hiện có nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương đang hoạt động tại VN, tập trung vào các mục 
tiêu và đối tượng mục tiêu khác nhau, bao gồm bảo vệ môi trường, bảo tồn ĐDSH và giảm nghèo. Các tổ 
chức phi chính phủ huy động vốn cho  bảo tồn ĐDSH bao gồm như:  Hệ thống thông tin bảo tồn đa dạng 
sinh học (BCIS), Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Quỹ thiên nhiên thế giới (WWF), ActionAid, 
Agronomes et Vétérinaires sans frontières, Bánh mì cho thế giới , CARE, Oxfam, Hiệp hội Bảo tồn Thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Hiệp hội Bảo vệ Thực vật, Hiệp hội Dược phẩm Việt Nam (VPA), 
Hiệp hội Làm vườn Việt Nam - VACVINA, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng, Trung tâm Môi 
trường và Phát triển Cộng đồng, Con người và hòa giải thiên nhiên (PanNature).  Ngoài ra có các khoản tài 
trợ nhỏ tư các nguồn quốc tế như các đại sứ quán (Đan Mạch, Hà Lan) hoặc tổ chức phát triển (ví dụ USAID, 
WB, UNDP) trực tiếp phân bổ cho VQG, KBT hoặc các tổ chức cộng đồng, bao gồm cả Hội phụ nữ, Hội nông 
dân ở các cấp khác nhau để hỗ trợ cho bảo vệ thiên nhiên và cải thiện sinh kế. 
 
4.7  Chi trả dịch vụ môi trường 
 
Năm 2010, cơ chế tài chính về Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đã được áp dụng tại Việt Nam với 
mục đích tăng cường nguồn lực tài chính từ lĩnh vực kinh doanh để bảo vệ rừng và các mục đích phát triển 
khác. Đến nay, đây là một trong những cơ chế tài chính sáng tạo thành công nhất cho bảo vệ môi trường và 
bảo tồn ĐDSH ở VN. 
 
Các chủ rừng là người nhận tiền chi trả cho DVMTR, bao gồm các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được 
chính phủ giao đất lâm nghiệp để bảo vệ và phát triển rừng. Chủ rừng cũng bao gồm VQG, KBT, công ty lâm 
nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, nông dân, chính quyền cơ sở thôn và xã. 
 
Chính phủ đã quy định rằng 4 ngành - thủy điện, du lịch sinh thái, cấp nước và công nghiệp - được hưởng 
lợi từ các dịch vụ môi trường rừng, như được cấp nguồn nước, nước sạch và vẻ đẹp tự nhiên, có nghĩa vụ 
trả tiền cho DVMTR. Tỷ lệ và mức chi trả đã được xác định đối với từng ngành (Bảng 12). 
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Bảng 12  Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam 
 

 
Nhóm doanh nghiệp Đơn vị Mức chi trả 

trước  12/2016 
Mức chi trả từ   

1/2017 
1 Các công ty thủy điện  VNĐ / 1 kwh điện Thương phẩm 20 36 
2 Các công ty nước sạch VNĐ / 1 m3 nước Thương phẩm 40 52 
3 Các công ty du lịch % doanh thu hàng năm 1%-2% 1%-2% 

4 
Các ngành công nghiệp 
chế biến 

Bộ NNPTNT đề xuất trình chính phủ ban hành 

Nguồn: Nghị định 99/2010/NĐ-CP, 24/9/2010; Nghị định 147/2016/NĐ-CP, 2/11/2016 
 
Không phải tất cả chủ rừng đều nhận được PFES.  PFES thu được chỉ trả cho diện tích rừng được xác nhận là 
có cung cấp dịch vụ môi trường cho người trả tiền PFES. Ví dụ các chủ rừng trong các lưu vực cung cấp 
nước cho các trạm thủy điện.  
 

Có hai kênh thu thập và giải ngân của PFES. 
 

- Thứ nhất là thanh toán trực tiếp từ người trả tiền PFES cho người nhận PFES. Chế độ thanh toán này 
đã không được áp dụng vì chi phí cao cho người trả tiền PFES và kết nối kém với người nhận PFES - 
phần lớn là nông dân nhỏ sống xa người trả tiền PFES. 
 

- Thứ hai là chuyển khoản thanh toán gián tiếp. Người trả tiền PFES chuyển tiền thanh toán cho một 
thực thể dịch vụ, sau đó nó sẽ chuyển tiền cho người nhận PFES. Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng đã 
được chính phủ chỉ định để cung cấp dịch vụ chuyển tiền PFES 

 
Quỹ BVPTR được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Quỹ BVPTR cấp trung ương thu thập PFES từ 
những người trả tiền lớn có diện tích PFES từ hai tỉnh trở lên.  Quỹ BVPTR Trung ương giữ 0,5% tổng số 
PFES thu được là phí dịch vụ, và chuyển 99,5% số PFES thu được sang Quỹ BVPTR của tỉnh. Đến năm 2016,  
Quỹ BVPTR trung ương đã ký 64 hợp đồng PFES với các công ty khác nhau, hầu hết là các công ty thủy điện 
lớn. 
 
Ở cấp tỉnh, Quỹ BVPTR tỉnh nhận PFES từ các công ty được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh. 
Có 41/63 Quỹ BVPTR tỉnh đã thu PFES. Đến năm 2016 Quỹ BVPTR tỉnh đã ký 400 hợp đồng PFES với các 
công ty, phần lớn là các công ty thủy điện nhỏ, công ty cung cấp nước sạch và các Công ty Dịch vụ Du lịch 
địa phương. Quỹ BVPTR tỉnh nhận chuyển từ PFES từ Quỹ BVPTR trung ương và từ các công ty trong nước. 
Quỹ BVPTR tỉnh giữ 10% số tiền nhận được để chi phí dịch vụ quản lý thanh toán ở cấp tỉnh, huyện và xã. 
Từ 5% đến 10% số PFES thu được giữ là quỹ dự phòng của tỉnh để chi trả cho chương trình tuyên truyền về  
PFES (tài liệu in, biên nhận, quảng cáo, nghiên cứu và người nhận chưa có trong danh sách thanh toán của 
PFES). Ước tính có khoảng 90% số PFES thu được đã được chuyển cho người nhận PFES cuối cùng. 
 
Trong giai đoạn 2011 - 2015, hàng năm chi trả DVMTR trung bình thu được 1.200 tỷ đồng (50 triệu USD). 
Tổng số tiền chi trả DVMTR lũy kế đến tháng 12/2016 là 6.510,7 tỷ đồng (271,3 triệu USD). Đến tháng 
6/2016, 97,2% chi trả DVMTR (5,586.497 triệu đồng) đã nhận được từ ngành thủy điện, 2,6% (149.680 triệu 
đồng) từ ngành cung cấp nước và 0,2% (8,615 triệu đồng) từ ngành du lịch. 
 
Ước tính khoảng 90% số tiền DVMTR thu được - 5.024 tỷ đồng (209,3 triệu đô la Mỹ) - đã được chuyển giao 
cho người nhận tiền DVMTR, bao gồm 500.000 nông dân để bảo vệ 5,87 triệu ha rừng, bằng 44% tổng diện 
tích rừng quốc gia.  
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  Hình 10   Cơ cấu hoạt động của cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng PFES tại Việt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: tổng hợp của tác giả 
 
 
Thực hiện chi trả DVMTR có một số các ưu điểm và hạn chế:  
 

 Các nguồn tài chính được PFES tạo ra là nguồn tài trợ bổ sung cho bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH ở 
VN kể từ năm 2011. Việc tăng tỷ lệ chi trả DVMTR đã được phê duyệt từ năm 2017 sẽ tiếp tục tăng 
nguồn tài chính sẵn có.  
 

 Chi trả DVMTR từ ngành cấp nước và du lịch không đáng kể và thấp hơn nhiều so với lợi ích của các 
ngành này từ dịch vụ môi trường rừng. Việc tăng giá nước và mở rộng các khoản thu chi trả DVMTR 
cho tất cả các công ty cấp nước và du lịch có thể là một giải pháp để cải thiện PFES.  
 

 Sự chậm trễ trong việc chuyển tiền DVMTR từ các công ty vẫn xảy ra, đặc biệt là từ các trạm thủy 
điện nhỏ. Quỹ BVPTR cần chú ý nhiều hơn để loại bỏ sự chậm trễ này.  
 

 Tỷ lệ chi trả DVMTR hiện hành, mặc dù đã tăng từ năm 2017, được coi là thấp hơn nhiều so với lợi 
ích của các ngành từ các dịch vụ môi trường rừng. Đối với thủy điện, người ta ước tính rằng lợi ích từ 
dịch vụ môi trường rừng thay đổi từ 63 đến 368 đồng/kwh, so với tỷ lệ chi trả DVMTR là 36 
đồng/kwh. Đối với các công ty cấp nước, lợi ích của dịch vụ môi trường rừng là khoảng 65 đồng/m3 
nước, nhưng tỷ lệ chi trả DVMTR là 52 đồng/m3. 
 

 Các công ty trong ngành sản xuất và nuôi trồng thủy sản chưa tham gia vào PFES, do thiếu các quy 
định pháp lý. 
 

4 nhóm chi trả PFES 
 

Người nhận tiền Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Quỹ BV & PT 
rừng tỉnh  

Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng Trung 

ương  

Quỹ BV & PT 
rừng huyện 

Chi trả trực 
tiếp do Cơ 

quan có 
thẩm quyền 

cấp tỉnh 
quyết định 

Quản lý phí 0.5% 
99,5% 

100% 

Dự phòng 
5% 

Quản lý phí 10% 

Quỹ BV & PT 
rừng xã 
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 Luật Lâm nghiệp sửa đổi, được Quốc hội phê duyệt vào cuối năm 2017 (QH, số 16/2017/QH14, ngày 
15/11/2017), bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, mô tả chi tiết hơn về quản lý chi trả DVMTR. 
Sự yếu kém trong quản lý PEFS, chẳng hạn như sự cần thiết cho một hệ thống giám sát toàn diện và 
các tiêu chí đánh giá tác động, sẽ được cải thiện. 
 

4.8 Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng 
 
Cơ chế Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) đã được bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ 
năm 2008, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để đẩy nhanh cơ chế này; cụ thể là các chính sách như 
sau:  

 
- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nhẹ biến đổi khí hậu (Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 

9/12/2008) 
- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012) 
- Kế hoạch quốc gia về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 57/QĐ-TTg, 

01/2012) 
- Kế hoạch Hành động Quốc gia về REDD giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 

27/6/2012) 
- Chương trình giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp đến năm 2020 (Quyết định 3119/QĐ-

BNN-KHCN ngày 16/12/2012) 
 
Cơ cấu quản lý REDD ở VN đã được thành lập để tiến hành các hoạt động đến năm 2020. VN là một trong 
những nước “thí điểm” chương trình UN-REDD do UN khởi xướng. Chương trình UN-REDD đã hỗ trợ chính 
phủ thiết lập một mạng lưới REDD + quốc gia, trong đó nhiều bên liên quan cùng nhau phối hợp các vấn đề 
liên quan đến REDD +. Các vấn đề chính được đề cập trong chương trình này ở VN là: (i) làm rõ các quyền 
sử dụng đất; (ii) quy hoạch trồng rừng; và (iii) cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên đầu ra. 
 
4.9 Cơ chế phát triển sạch 
 
Chính sách tài chính cho Cơ chế phát triển sạch CDM đã được Chính phủ phê duyệt năm 2007 (Quyết định 
số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007) nhằm thúc đẩy đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và lâm nghiệp. 

 
Đến tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã có 254 dự án CDM công nhận bởi Ban Môi trường Quốc tế CDM (EB). 
Trong đó 87,6% dự án CDM thuộc lĩnh vực tái tạo năng lượng, 10,2% về xử lý chất thải. Chỉ có 0,4% (10 dự 
án) về lâm nghiệp, và 1,8% cho các ngành khác. 
   
Dự án CDM đầu tiên về lâm nghiệp đã được thực hiện vào năm 2008 tại tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu của dự án 
là giảm 2,665 tấn CO2 trong 16 năm từ năm 2008 đến năm 2024. Đến năm 2015, dự án đã hỗ trợ 320 nông 
dân trồng rừng trên diện tích 309 ha. Dự án CDM khác là trồng rừng trên diện tích 490 ha tại tỉnh Bắc Kạn 
từ năm 2013 đến năm 2021. Dự kiến đến năm 2020 sẽ đầu tư 4,9 tỷ USD (204 nghìn USD) cho 73,500 m3 gỗ 
với giá trị 50 tỷ đồng (USD 2, 08.000). 
 
Các dự án CDM hiện tại ở Việt Nam ước tính sẽ tiết kiệm được 137,4 triệu tấn CO2 trong chu kỳ dự án. Giá 
trị CER do EB cung cấp cho Việt Nam là 12 triệu. Mức thu phí CER từ 1,2% (đối với dự án trồng rừng và tiết 
kiệm năng lượng) đến 2% (đối với các dự án khí tự nhiên) có giá trị CER (Quyết định 58/2008/TTLT-BTC-
BTNMT, 4/7/2008). Phí CER thu được được chuyển cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để tài trợ cho dự 
án bảo vệ môi trường. Phí CER tích lũy thu được vào năm 2016 là 44 tỷ đồng (tương đương 1 triệu 83 triệu 
USD). 
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5. RÀ SOÁT THỂ CHẾ THỰC HIỆN VN NBS 
 
Sự tham gia của các bên vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và vào việc thực hiện Chiến 
lược quốc gia về bảo tồn đa dạng của Việt Nam nói riêng bao gồm có các tổ chức, các cơ quan chính phủ, 
cộng đồng các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ở trung ương và các cấp địa phương.  
 
5.1  Các tổ chức của nhà nước  
 
Các tổ chức của nhà nước trong báo cáo PIR này là các thể chế chính phủ hiện tại; Các thể chế này có thể 
được sửa đổi trong những năm tới sau khi áp dụng chính sách Cải cách thể chế của chính phủ cho năm 
2018-2021 (Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017), nhằm giảm 10% nhân viên Chính phủ và 
đơn giản hóa cấu trúc tổ chức của Chính phủ. 
 
VN NBS xác định 10 tổ chức cấp trung ương và 2 nhóm các tổ chức cấp tỉnh, bao gồm UBND tỉnh của 63 
tỉnh và các cơ quan chức năng KBT, chịu trách nhiệm thực hiện, đặc biệt trong việc chuẩn bị 7 chương trình 
ưu tiên.  Sự phân công các cơ quan chuẩn bị 7 Chương trình ưu tiên trong VN NBS được minh họa trong 
biểu đồ 11, bao gồm 4 bộ là cơ quan đầu mối (Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ KHCN, Bộ Công an), trong khi các 
bộ khác là cơ quan phối hợp thực hiện 7 chương trình ưu tiên.  
 
5.1.1   Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 
Bộ TNMT có vai trò là cơ quan chỉ đạo chính trong quản lý hành chính về tài nguyên và môi trường, bao 
gồm bảo tồn ĐDSH ở VN. Trong số 23 cơ quan của mình (Nghị định 36/2017/NĐ-CP, ngày 04/04/2017), có 9 
cơ quan trực tiếp tham gia các nhiệm vụ bảo tồn ĐDSH, trong đó Cục BTĐDSH, TCM đóng vai trò chủ đạo. 
Bộ TNMT có nghĩa vụ quản lý các khu bảo tồn đất ngập nước và Quỹ BVMT trung ương. Bộ TNMT cũng 
được phân công chuẩn bị hai chương trình ưu tiên của NBS VN. Đối với các vấn đề bảo tồn ĐDSH, các cơ 
quan quan trọng nhất của Bộ TNMT là:  
 

 Tổng cục môi trường Việt Nam (TCMT) có 21 nhiệm vụ chính liên quan đến bảo vệ môi trường và 
bảo tồn đa dạng sinh học trong cả  nước, bao gồm việc xây dựng và trình ban hành các văn bản pháp 
luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án, dự án môi trường liên tỉnh, 
liên vùng và quốc gia, tiêu chuẩn và thủ tục các định mức kinh tế kỹ thuật về môi trường và đa dạng 
sinh học; hướng dẫn kiểm tra việc đăng ký, công nhận, cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép 
về môi trường và đa dạng sinh học, giáo dục và phổ biến các quy định về môi trường và đa dạng sinh 
học. Ban hành các quy định cụ thể về kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và khuyến khích bảo vệ 
môi trường các lưu vực sông, vùng ven biển, biển và hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học; đánh giá tác 
động môi trường; ban hành và giám sát việc thực hiện chính sách, cơ chế chi trả dịch vụ môi trường, 
thuế, phí và lệ phí về môi trường. TCMT có 18 đơn vị, trong đó Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, là đơn 
vị trực tiếp tham gia vào các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học. Năm 2007, Bộ TNMT đã có đề án tổ 
chức lại TCMT trình chính phủ xem xét quyết định.    

 
 Vụ Khoa học và Công nghệ có ngân sách nhà nước cho nghiên cứu bao gồm nghiên cứu trong bảo 

tồn đa dạng sinh học. 
 

 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Việt Nam (VASI) có ngân sách để điều tra, giám sát về tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, đảo. 

 
 Cục Quản lý Tài nguyên Nước có chức năng ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng đến đa 

dạng sinh học. 
 

 Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) có ngân sách để thực hiện các 
nghiên cứu liên quan đến bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 
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Hình 11  Vai trò của các cơ quan trong triển khai thực hiện 7 Chương trình ưu tiên của VN NBS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ NBS 
 
 

5.1.2  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   
 
Bộ NNPTNT có chức năng quản lý hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và thủy sản 
(Nghị định 15/2017/NĐ-CP, ngày 17/02/2017). Bộ NNPTNT trực tiếp giám sát 6 VQG, và cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho tất cả các VQG và KBT ở cấp tỉnh. Bộ NNPTNT cũng quản lý Quỹ BVMT. Bộ NNPTNT chịu trách 
nhiệm chuẩn bị 3 trong 7 Chương trình ưu tiên được liệt kê trong NBS của VN. Bộ NNPTNT tiếp nhận và dự 
án ngân sách của chính phủ để bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH thông qua một số cơ quan, bao gồm: 
 

 Tổng Cục Lâm nghiệp (TCLN) có chức năng chính về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn hệ sinh thái 
rừng trong cả nước (Quyết định 28/2017/QĐ-TTg, 03/7/ 2017). Tổng cục Lâm nghiệp có 10 đơn vị 
tham gia trực tiếp vào bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, bao gồm Cục Kiểm lâm, Văn phòng CITES Việt 
Nam, Vụ Bảo tồn Thiên nhiên và 6 vườn quốc gia (Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Cát Tiên và 
YokDon). TCLN dự thảo ngân sách và nhận ngân sách nhà nước để trang trải các dịch vụ của mình 
trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học.       

7 Chương trình ưu tiên và Thời 
gian trình 

6. Đề án tăng cường phòng, chống 
tội phạm về đa dạng sinh học. 2014 

5. Chương trình bảo tồn và sử dụng bền 
vững nguồn gen đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. 1671/QĐ-TTg, 
28/9/ 2015 
 

1. Đề án kiện toàn hệ thống tổ 
chức về đa dạng sinh học, 2015 

2. Đề án điều tra, kiểm kê đa dạng 
sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đa dạng sinh học. 2016 

3. Chương trình kiểm soát buôn 
bán, tiêu thụ các loài nguy cấp. 

4. “Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ 
thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030”. 626/QĐ-TTg, 10/5/2017   

7. Đề án phục hồi các hệ sinh thái 
tự nhiên quan trọng bị suy thoái. 
2014
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Viện Hàn lâm KH 
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Bộ Y Tế 
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BQL các Khu bảo 
tồn TN 

Các cơ quan khác 
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 Tổng cục Thủy sản (TCTS) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cả ở biển và 

trong vùng nước nội địa, giám sát các khu bảo tồn tài nguyên biển (Quyết định 27/2017/QĐ-TTg, 
ngày 3/7/2017). Các đơn vị trực thuộc tham gia nhiều vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở 
các vùng nước gồm có các đơn vị như Cục Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi Thủy sản, Vụ Khoa học 
Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Kiểm ngư.  

 
 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được phân bổ ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa 

học, bao gồm nghiên cứu có liên quan tới bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong lâm nghiệp 
và thủy sản. 

 
 Cục Bảo vệ Thực vật nhận ngân sách nhà nước để trang trải các dịch vụ trong việc bảo vệ thực vật, 

kiểm soát / quản lý sử dụng thuốc trừ sâu. Nhiều hoạt động có ý nghĩa liên quan tới bảo tồn đa 
dạng sinh học. 

 
 Cục chăn nuôi thực hiện các nhiệm vụ, chương trình khác nhau có liên quan tới bảo vệ và bảo tồn đa 

dạng sinh học trong chăn nuôi. 
   

5.1.3  Bộ Khoa học và Công nghệ 
 
Các chức năng và cơ cấu tổ chức của Bộ KHCN được quy định tại Nghị định 95/2017/NĐ-TTg ngày 
16/8/2017 của Chính phủ. Các chức năng của Bộ KHCN liên quan đến quản lý nghiên cứu khoa học và công 
nghệ quốc gia ở VN, bao gồm nghiên cứu/nghiên cứu liên quan đến bảo tồn ĐDSH. Bộ KHCN có 25 phòng 
ban, trong đó có 5 phòng ban liên quan chặt chẽ đến bảo tồn ĐDSH:  Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ Khoa 
Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế và Sở khoa học Công nghệ các tỉnh. Trong khuôn khổ của VN NBS, Bộ 
KHCN là cơ quan đầu mối chuẩn bị Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen.  Các cơ sở ĐDSH 
như VQG, KBT có thể đề xuất với Bộ KHCN hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xem xét cấp tiền tài trợ 
cho các nghiên cứu ĐDSH.  
 
5.1.4  Bộ Công An 
 
Bộ Công An có trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội trong nước, bao gồm ngăn ngừa tội phạm trong bảo tồn 
đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, săn bắn trái phép, kinh doanh và tiêu thụ động vật hoang dã trong 
nước. Hai cơ quan về Phòng chống tội phạm môi trường (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Phòng 
chống tham nhũng, kinh tế và chức vụ của Tổng cục cảnh sát có nhiều hoạt động trực tiếp tham gia vào các 
nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.  Bộ Công an cũng đã được Chính phủ 
chỉ định để chuẩn bị Đề án tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học - một trong 7 chương 
trình ưu tiên để thực hiện NBS của VN. Bộ Công an phối hợp với Bộ TNMT và Bộ NNPTNT trong quá trình 
chuẩn bị chương trình đề án này. 
 
5.1.5  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 
Chức năng nhiệm vụ chính của Bộ KHĐT được xác định trong Nghị định 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 
năm 2017 của Chính phủ, là sắp xếp ngân sách đầu tư cho các dự án phát triển khác nhau tại VN. Trong số 
33 cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có một số sở có quan tâm bảo tồn ĐDSH và bảo vệ môi trường, bao 
gồm (i) Sở Kinh tế Nông nghiệp; (ii) Vụ Quan hệ Kinh tế Quốc tế; (iii) Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và 
Môi trường; (iv) Viện Chiến lược phát triển; và (v) Viện Quản lý Kinh tế Trung ương. 
 
Trong thực hiện NBS của VN, Bộ KHĐT có trách nhiệm (i) phân bổ các quỹ đầu tư cho các bộ và cơ quan 
trung ương để thực hiện Chiến lược, và (ii) huy động vốn đầu tư và ODA từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ 
bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH.  
 
5.1.6  Bộ Tài chính 
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Bộ Tài chính có trách nhiệm thu thuế, và bố trí chi thường xuyên trong kế hoạch ngân sách của Chính phủ. 
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước và hướng dẫn sử dụng các 
chương trình, dự án, nhiệm vụ đã nêu trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. Có bốn đơn vị của Bộ Tài chính liên quan đến các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học bao 
gồm: 

 
- Vụ Ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch ngân sách nhà nước, bao gồm ngân sách 

cho đa dạng sinh học. 
 
- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiêu ngân sách nhà nước cho các cơ 

quan hành chính sự nghiệp của nhà nước, trong đó có các cơ quan có liên quan tới bảo tồn đa dạng 
sinh học. 

 
- Tông cục thuế có chức năng nhiệm vụ xác định các mức thuế suất đối với khai thác tài nguyên, thuế 

nhập khẩu đối với thuốc trừ sâu và phân bón hoá học, thuế xuất khẩu đối với tài nguyên thiên nhiên. 
 
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính có nhiệm vụ ngăn ngừa buôn bán trái phép động vật hoang dã. Hoạt 

động này đã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ ở Việt Nam mà còn ngăn chặn việc buôn 
bán động vật hoang dã bất hợp pháp giữa Việt Nam và các nước khác. 
 

5.1.7  Bộ Công Thương 
 
Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý phát triển công nghiệp, phát triển thị trường trong nước và xuất 
nhập khẩu, bao gồm cả việc ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Ba cơ quan của Bộ này có 
liên quan đến các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm: 
 

- Tổng cục Quản lý thị trường liên quan trực tiếp đến việc ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp bao gồm 
buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, thuốc trừ sâu. 
Tại cấp trung ương, Tổng cục quản lý thị trường trực thuộc Bộ CT. Tại cấp tỉnh, cơ quan quản ý thị 
trường trực thuộc UBND tỉnh. Do vậy công tác điều phối hoạt động chống buôn lậu còn hạn chế. 
Năm 2017, Bộ CT đã có đề xuất nhập tất cả các cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh vào cấp trung 
ương thành một đầu mối quản lý chúng.    
 

- Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có trách nhiệm trong lĩnh vực phát triển năng 
lượng tái tạo, quản lý các nguồn năng lượng tái tạo không truyền thống (than, gỗ, dầu) 

 
- Cục Quản lý Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ quy định về xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng bao gồm 

các mặt hàng liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học như phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
mối, thuốc bảo quản gỗ. 

 
Ở cấp trung ương, Tổng cục quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, ở cấp tỉnh cơ quan này trực thuộc 
chính quyền tỉnh. Để cải thiện hiệu quả quản lý thị trường trong việc ngăn chặn buôn bán trái phép bao 
gồm cả động vật hoang dã, trong năm 2017 Bộ Công Thương đã đề xuất lồng ghép quản lý thị trườngtrung 
ương và tỉnh thành một cơ quan thống nhất. Trong triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam, Bộ CT có trách nhiệm phối hợp với Bộ NNPTNT để chuẩn 
bị và tiến hành Chương trình Kiểm soát việc khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã 
nguy cấp.  
 
5.1.8  Bộ Y Tế 
 
Bộ Y tế có nhiệm vụ phát triển dược phẩm thảo mộc cho chăm sóc sức khoẻ và đã tiến hành chương trình 
quốc gia về bảo vệ và phục hồi các loại thảo mộc truyền thống, tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học và 
điều trị y tế. Trong quyết định 1976/QĐ-TTG, ngày 10 tháng 10 năm 2013, Chính phủ giao cho Bộ Y Tế thực 
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hiện Quy hoạch tổng thể phát triển cây thuốc thảo dược đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.  Vụ Kế 
hoạch và Tài chính, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế của Bộ Y tế có 
nhiều hoạt động liên quan đến các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ trong việc chuẩn bị và thực hiện chương trình ưu tiên về bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn tài 
nguyên di truyền theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.   
Chương trình này đã được chính phủ phê duyệt vào năm 2015 và hiện đang được thực hiện (Quyết định 
1671/QĐ-TTg, 28 tháng 9 năm 2015; phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến 
năm 2025 và tầm nhìn 2030). 
 
51.9. Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
 
Nhằm tăng cường chiến đấu với buôn bán bất hợp pháp, bao gồm ngăn ngừa buôn bán trái phép động vật 
hoang dã trong nước và vận chuyển trái phép, chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 398 quốc gia) (Quyết định 389/QĐ-TTg, 19/3/2014 và Quyết định 
09/QĐ-TTg, 6/1/2017; http://bcd389.gov.vn/). Người đứng đầu BCĐ 389 là Phó Thủ tướng và 4 đại diện là 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công nghiệp và Xây dựng. Các thành viên của BCĐ 389 là Thứ 
trưởng Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng cơ quan 
quản lý thị trường, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, lực lượng biên phòng. Văn phòng  BCĐ 389 nằm trong 
Bộ Tài chính. 

 
Ở cấp tỉnh, 63 tỉnh thành lập BCĐ 398. Phó Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu BCĐ 398 tỉnh. Ngân sách 
của BCĐ 389 được Chính phủ phân bổ, và được bao gồm trong ngân sách thường xuyên hàng năm của các 
Bộ và các tỉnh. 

 
BCĐ 398 đã tích cực tiến hành buôn bán động vật hoang dã trái phép ở Việt Nam từ năm 2014. Hàng trăm 
trường hợp buôn bán trái phép động vật hoang dã trái phép trong nước và qua biên giới đã bị ngăn chặn. 
Trong 11/2016, Việt Nam đã tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ ba về buôn bán động vật hoang dã trái phép 
với sự tham gia của hơn 40 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Dự án Phòng chống buôn bán động vật 
hoang dã trái phép năm 2017-2021 đã được chính phủ phê duyệt (307/QĐ-TTg, 9/3/2017). Dự án do USAID 
tài trợ với 10 triệu USD và quỹ đối ứng 0,46 triệu USD của Việt Nam.   
  
5.1.10  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) là cơ quan chính phủ có chức năng chính là: (i) 
Nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và công nghệ trong lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh học, 
công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa, công nghệ vũ trụ, khoa học vật liệu, đa dạng 
sinh học và các chất hoạt tính sinh học, khoa học trái đất, khoa học và công nghệ biển , môi trường và năng 
lượng, dự báo, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai; (ii)  Nghiên cứu tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên, điều 
kiện tự nhiên và môi trường; (iii)  Thực hiện, áp dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công 
nghệ. 

 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có các cơ quan khác nhau liên quan đến hoặc tham gia vào 
các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học trong nước như Viện Tài nguyên Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện 
Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hải dương học.Trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về đa 
dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối 
hợp với Bộ TNMT để chuẩn bị Đề án điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đa dạng sinh học. 

 
 
Trên thực tế còn một số các tổ chức chính phủ cấp trung ương khác chưa được nêu rõ trong Chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhưng hoạt động của các cơ quan 
này có nhiều liên quan tới vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó có các cơ quan sau: 
 
5.1.11   Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Bộ GDĐT có trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống giáo dục trong nước. Chủ đề bảo vệ môi trường và 
bảo tồn đa dạng sinh học đã được lồng ghép vào nhiều chương trình giáo dục, đặc biệt khi Chính phủ phê 
duyệt chương trình đưa các vấn đề bảo vệ môi trường vào Hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2001 (Quyết 
định 1363/QĐ-TTg, 17/10/2001).  
 
5.1.12  Các trường đại học trong nước   
 
Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều trường đại học đã có chương trình giáo dục hoặc thành lập trung tâm giáo 
dục về bảo vệ tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Các trường đại học đã nhận được nhiều nguồn tài 
chính khác nhau, bao gồm ngân sách của chính phủ, để hỗ trợ các khoa hoặc Trung tâm Quản lý Tài nguyên 
thiên nhiên và Bảo tồn Đa dạng sinh học. Ví dụ như: (i) Đại học Quốc gia Hà Nội (và Viện Tài nguyên và Môi 
trường - CRES); (ii) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Đại học Thái Nguyên; (iv) Đại học Huế; (v) 
Đại học Vinh; (vi) Đại học Lâm nghiệp; (vii) Đại học Tây Nguyên; (viii) Đại học Nông Lâm TP.HCM; (ix) Trường 
Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội. 
  
5.1.13  Cảnh sát biển Việt Nam   
 
Cảnh sát biển Việt Nam (VCG) là lực lượng bảo vệ bờ biển của Việt Nam. Đây là đơn vị trực thuộc Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 
đóng vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và gian lận thương mại trong vùng 
biển Việt Nam. 
 
Ở cấp trung ương, tất cả các tổ chức trên đều nhận ngân sách của chính phủ để thực hiện nhiệm vụ của 
mình, bao gồm nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH.   
 
5.1.14  Quốc Hội 
 
Quốc hội Việt Nam là cơ quan dân cử có thẩm quyền cao nhất trong cả nước. Một trong những nhiệm vụ 
của Quốc hội là phê duyệt luật pháp và ngân sách chính phủ, bao gồm cả các chính sách và ngân sách có 
liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học. Có hai cơ quan của Quốc hội có nhiều hoạt động liên quan nhất đến 
các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học là: 
 

  Ủy ban Ban Tài chính - Ngân sách chịu trách nhiệm kiểm tra thi hành luật về các lĩnh vực kinh tế, tài 
chính (ví dụ Luật Ngân sách Nhà nước), cho ý kiến về kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước, giám 
sát việc thực hiện ngân sách nhà nước ở trung ương và cấp tỉnh. 
 

  Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có nhiệm vụ thẩm tra các dự thảo luật bảo vệ môi 
trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học (ví dụ Luật Đa dạng sinh học) 
trước khi trình Quốc hội phê duyệt; và giám sát việc thi hành luật này. 
 

5.1.15  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
 
Trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  
của Việt Nam, UBND các tỉnh thành (63 tỉnh thành trực thuộc trung ương) có vai trò tham gia phối hợp  
trong việc chuẩn bị và thực hiện các chương trình ưu tiên khác nhau, bao gồm: (i)  Phối hợp với Bộ TNMT 
chuẩn bị 2 chương trình ưu tiên  là Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức về đa dạng sinh học, và Đề án điều tra, 
kiểm kê đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học (ii)  Phối hợp với Bộ 
NNPTNT thực hiện 2 chương trình ưu tiên: Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên 
nhiên và Đề án phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái. 
 
5.1.16  Các Khu bảo tồn thiên nhiên 
 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 64 

Các khu bảo tồn bao gồm các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên đã được phân công tại Chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tham gia phối hợp với Bộ NNPTNT 
thực hiện chương trình ưu tiên về Tăng cường năng lực quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên. Hiện 
nay có 6 vườn quốc gia do Bộ NNPTNT quản lý; Hàng trăm các khu bảo tồn và vườn quốc gia khác do Ủy 
ban nhân dân 63 tỉnh thành quản lý (xem Phụ lục 4 về Danh sách các Khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam) 
   
Tất cả các VQG và KBT đều nhận được ngân sách nhà nước với các mức độ khác nhau bao gồm chi thường 
xuyên, đầu tư phát triển, và các dự án ODA.  Bộ NNPTNT phân bổ ngân sách cho 6 VQG trực thuộc Bộ. 
UBND 63 tỉnh thành phân bổ ngân sách cho các VQG và KBT trực thuộc địa phương. 
 
Tại cấp tỉnh, UBND tỉnh có thể trực tiếp quản lý VQG và KBT, hoặc phân cấp giao cho các cơ quan địa 
phương khác như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý các VQG 
và KBT khác. Đến lượt mình, Sở NNPTNT cũng giao cho Cục Kiểm lâm tỉnh để quản lý một số VQG và BQLDA. 
Việc phân cấp trong quản lý hành chính của VQG và các KBT đã dẫn đến phân cấp trong phân bổ ngân sách 
nhà nước cho họ. VQG và KBT nhận được ngân sách nhà nước trực tiếp từ các cơ quan quản lý trực tiếp sát 
của họ.  
   
Hình 12  Phân cấp quản lý ngân sách các khu bảo tồn thiên nhiên 

 
Nguồn: Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030” (Quyết định số 
626/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2017.  

 
 
Trong kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm của chính phủ, ngân sách của các tỉnh thành được giao cho Ủy 
ban nhân dân các tỉnh quản lý. Ngân sách cho hoạt động bảo tồn đa dạng được lồng ghép vào trong ngân 
sách của các tỉnh. UBND tỉnh chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách cho các cơ quan của tỉnh. Chi tiêu ngân 
sách cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở các tỉnh được phân bổ cho các cơ quan địa phương có 
chức năng bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm các sở ban ngành và UBND huyện. Các cơ quan liên quan 
nhiều đến đa dạng sinh học ở các tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn. 

 
 Sở TNMT có trách nhiệm thực hiện chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, Quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học của tỉnh và Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh. Không phải tất 
cả các tỉnh đều có ba văn bản. Họ có thể có một, hai hoặc ba tài liệu này, hoặc có tài liệu tổng hợp cả 
ba nội dung này. Theo nguyên tắc các CLBTĐDSH, QHBTĐDSH, KHHĐĐDSH cấp tỉnh phải nhất quán 
với Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, Quy hoạch Tổng thể bảo tồn Đa dạng Sinh học 
Quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia. Tuy nhiên tùy theo 
tình hình từng tỉnh và ưu tiên quan tâm của tỉnh, các tỉnh có thể đưa thêm các nhiệm vụ bảo tồn đa 
dạng sinh học khác vào trong hoạt động của tỉnh. Chẳng hạn ngày 7 tháng 9 năm 2017 tỉnh Quảng 
Nam đã thành lập Khu Bảo tồn Voi với sự hỗ trợ tài chính trị giá 24 triệu USD của USAID. 
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 Sở NNPTNT có chức năng quản lý nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngân sách cho các hoạt 

động liên quan đến đa dạng sinh học trên địa bàn được phân bổ thông qua Sở NNPTNT cho các cơ 
quan tỉnh khác nhau của Sở NNPTNT, bao gồm: (i) Chi cục Kiểm lâm; (ii) Cục Phát triển Lâm nghiệp; 
(iii) Các Ban quản lý rừng phòng hộ; (iv) Các khu bảo tồn thiên nhiên (là các vườn quốc gia, các khu 
bảo tồn thiên nhiên dưới sự quản lý của tỉnh); (v) Chi cục bảo vệ thực vật; (vi) Công ty lâm nghiệp 

 
Chính quyền cấp huyện và cấp xã có chức năng giám sát đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
đặc biệt là các huyện và xã trong vùng đệm của VQG và Khu bảo tồn. Một phần ngân sách họ nhận được từ 
tỉnh sẽ chi cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học này. 
 
5.2  Các tổ chức xã hội  
 
5.2.1  Các tổ chức cơ sở 
 
Có nhiều tổ chức xã hội có các hoạt động tham gia bảo tồn đa dạng sinh học trong nhiệm vụ hoặc trong 
mục tiêu của họ. Các tổ chức xã hội quan trọng nhất bao gồm: 
 

 Các tổ chức chính trị: Hội Phụ nữ Việt Nam (VWU), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự tham 
gia của tổ chức này vào hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học còn hạn chế trong việc phổ biến các 
chính sách của chính phủ như chính sách về bảo vệ thiên nhiên, chính sách bảo tồn đa dạng sinh 
học, khuyến khích các thành viên thực hiện sản xuất thân thiện với môi trường.  Một số tổ chức có 
nhận ngân sách hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động này. 

 
 Các tổ chức cộng đồng bao gồm các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức chuyên ngành. Họ là các tổ 

chức độc lập. Nhiều tổ chức trong số này nhắm đến mục tiêu bảo vệ tự nhiên và bảo tồn đa dạng 
sinh học. Ví dụ Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam - VACNE, Tổ chức Con người và 
Thiên nhiên – PanNature. 

     
Trong quá trình thực hiện NBS của VN, chính phủ đã kêu gọi các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào việc 
giám sát các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. 
 
5.2.2   Cộng đồng doanh nghiệp 
 
Cộng đồng doanh nghiệp là các tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy sự tham gia của họ trong bảo tồn đa 
dạng sinh học còn hạn chế trong việc thực hiện chính sách, quy định của chính phủ trong lĩnh vực này. 
 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cơ quan đại diện của cộng đồng doanh nhân ở Việt 
nam có ít hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học. Việc tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tập 
trung vào việc thúc đẩy các thành viên thực hiện chính sách trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường. 
 
Để thực hiện VN NBS, Chính phủ yêu cầu "cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng luật và 
các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học; tham gia tích cực và đưa ra các đề xuất, thực hiện các chương 
trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học". 
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6    MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  
 
Qua các phân tích rà soát trên, một số kết luận và đề xuất về cải thiện chính sách tài chính và thể chế bảo 
tồn ĐDSH ở VN tập trung vào ba vấn đề như sau: 
 
6.1. Khung khổ pháp luật và Chính sách tài chính cho ĐDSH  

 
 Tài chính cho bảo tồn ĐDSH đã được đề cập tới trong nhiều văn bản pháp quy và chính sách khác 

nhau ở VN, bao gồm Hiến pháp, nghị quyết của Đảng, luật của QH, quyết định của Chính phủ và các 
hướng dẫn của nhiều Bộ. Điều này cho thấy nhận thức của xã hội về bảo tồn ĐDSH ngày càng tăng, 
đặc biệt là từ năm 2013 khi Hiến pháp mới được ban hành.  
 

 Tuy nhiên, các nguồn tài chính cho bảo tồn ĐDSH chưa được quản lý tập trung. Trong chính sách chi 
tiêu ngân sách của chính phủ, chi tiêu cho ĐDSH được ẩn trong các khoản chi tiêu khác, và chi tiêu 
cho ĐDSH chưa phải là mục ưu tiên trong chính sách chi tiêu của chính phủ, trong Luật Ngân sách 
Nhà nước, và chưa được dự toán ngay từ đầu trong kế hoạch phân bổ ngân sách.  Trong mục lục 
ngân sách nhà nước, chi tiêu cho ĐDSH được lồng ghép trong mã chi ngân sách cho bảo vệ môi 
trường trong hệ thống mục lục ngân sách của Chính phủ; Hiện chưa có mã ngân sách riêng cho hệ 
thống KBT, và không có kế hoạch đầu tư cụ thể cho ĐDSH trong các chương trình đầu tư của chính 
phủ cho giai đoạn 2016-2020.  
 

 Các luật quan trọng liên quan đến ĐDSH sẽ có hiệu lực, bao gồm Luật Ngân sách Nhà nước (từ năm 
2017), Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản (từ năm 2019), trong khi các luật khác đang được sửa đổi, 
bao gồm Luật Đa dạng sinh học. Để thực thi pháp luật, chính phủ sẽ xem xét và sửa đổi các quyết 
định có liên quan trước đó hoặc ban hành các quyết định mới nhằm hỗ trợ việc quản lý tài chính nói 
chung và tài chính cho ĐDSH nói riêng.  Điều quan trọng là các đối tác liên quan, đặc biệt là khu vực 
tư nhân và cộng đồng, sẽ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách này để có thể lồng ghép các 
sáng kiến tài chính ĐDSH, như bồi hoàn ĐDSH, như đã nêu trong Hiến pháp và Luật Đa dạng sinh học.    
 

 Chính sách tài chính cho ĐDSH là một chính sách phát triển ngành mà chính phủ đang quan tâm.  Câu 
hỏi đặt ra là chính phủ cân đối giữa mục tiêu bảo tồn ĐDSH với các mục tiêu ưu tiên khác như phát 
triển công nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng và đô thị hóa, xúc tiến xuất khẩu, vv. như thế nào 
để bảo đảm các cam kết bố trí tài chính ĐDSH được thực hiện đầy đủ.    
 

 Không có sở hữu tư nhân về đất đai ở VN. Do đó, tất cả các cơ sở bảo tồn ĐDSH bao gồm VQG, KBT 
và các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã là các cơ quan dịch vụ công, được Chính phủ thành lập, 
giao đất, quản lý và tài trợ. Các cơ chế và sáng kiến tài chính để tạo thêm nguồn tài chính cho các cơ 
quan này không thể được áp dụng nếu không có sự chấp thuận và kiểm soát của chính phủ. Trong khi 
đó, Chính phủ lại có chính sách thúc đẩy tự chủ về tài chính để tăng thu nhập ở các VQG, các KBT đã 
được thí điểm. Tuy nhiên, các sáng kiến như vậy có thể dẫn đến giảm tương ứng phần ngân sách của 
Chính phủ phân bổ cho các cơ quan này, đặc biệt là đối với KBT, nơi UBND tỉnh có trách nhiệm phân 
loại các tổ chức là tự cung tự cấp hoàn toàn (không nhận ngân sách của Chính phủ), tự túc một phần 
(một phần ngân sách do Chính phủ cung cấp) hoặc không tự túc (Chính phủ bố trí tất cả ngân sách). 
Theo đó, tổng nguồn thu ngân sách của VQG, KBTTN có thể không thay đổi đáng kể, nếu ngân sách 
nhà nước phân bổ giảm đi tương ứng với phần thu nhập tự huy động tăng thêm của KBT. Để trách 
tình trạng này có thể xảy ra, Chính phủ có thể xem xét chính sách cam kết duy trì không thay đổi/ hay 
không giảm mức phân bổ ngân sách cho các KBT, và các KBT được giữ lại toàn bộ nguồn tài chính tự 
huy động để phục vụ cho ĐDSH.       
 

 VN NBS là một chính sách toàn diện của Chính phủ nhằm thúc đẩy bảo tồn ĐDSH ở VN. Chính phủ đã 
cam kết bố trí các nguồn tài chính khác nhau đủ để thực hiện VN NBS. 
 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 67 

 Mỗi tỉnh (63 tỉnh thành) đều có chiến lược ĐDSH, KHHĐ hoặc quy hoạch BTĐDSH của tỉnh. Tuy nhiên 
hiện chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất để đảm bảo chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm 
trong thực hiện ĐDSH giữa các địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu về chính sách ĐDSH là một vấn đề 
cần quan tâm.  

 

6.2   Thể chế ĐDSH   
 

 ĐDSH và phát triển các ngành: đánh giá cho thấy có 3 cụm ngành mà sự phát triển của chúng có mối 
quan hệ khác nhau với ĐDSH: (i) các ngành phụ thuộc vào ĐDSH - nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch 
sinh thái, thủy điện; (ii) các ngành ảnh hưởng đáng kể đến ĐDSH như khai mỏ, sản xuất và nhập khẩu 
phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, sản xuất công nghiệp; và (iii) các ngành có trách nhiệm bảo vệ các 
ĐDSH - KBT, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu. Các ngành đe 
dọa đa dạng sinh học đang đóng vai trò ngày càng tăng trong việc tạo việc làm, xuất khẩu và nộp thuế 
cho ngân sách, nhưng chúng cũng gây ra tổn thất nhiều cho ĐDSH, tổn thất này lại ảnh hưởng đến 
các ngành phụ thuộc vào ĐDSH mà phần lớn dân số có thu nhập thấp lại làm việc trong các ngành 
này.  
 

 Địa vị pháp lý:  Các tổ chức của Chính phủ chiếm ưu thế tuyệt đối trong chi phối các hoạt động bảo 
tồn ĐDSH – cả về số lượng và nguồn lực sẵn có so với i các tổ chức xã hội dân sự và tư nhân.  Tính ưu 
thế của các tổ chức công lập như vậy có thể dẫn đến sự quan liêu và hiệu quả thấp trong bảo tồn 
ĐDSH. Chính phủ nên xem xét giao thêm trách nhiệm bảo tồn ĐDSH cho khu vực tư nhân và xã hội 
dân sự, bao gồm cả việc tham gia vào các quá trình thảo luận và hoạch định chính sách, giám sát thực 
thi bảo tồn ĐDSH và chủ trì một số chương trình / dự án bảo tồn ĐDSH.      
 

 Ngân sách: Hoàn thiện hệ thống các tổ chức bảo tồn ĐDSH - như đã đề cập trong QHQGBTĐDSH đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - là một nhiệm vụ quan trọng.  Tuy nhiên tới nay các tổ chức về 
ĐDSH chưa có mã số riêng trong mục lục ngân sách nhà nước. Do vậy việc phân bổ ngân sách nhà 
nước cho ĐDSH có thể nằm trong ngân sách của nhiều cơ quan và nhiều cấp khác nhau; và nguồn 
ngân sách này có thể ít tập trung vào ĐDSH trên thực địa. Bộ Tài chính có thể cần xem xét bổ sung 
thêm 1 dòng ngân sách riêng cho các tổ chức ĐDSH, nhất là các KBT.   
 

 Các cấp hành chính. Các cơ quan cấp trung ương (các bộ, viện, trung tâm nghiên cứu) có tiếng nói và 
tác động mạnh mẽ về bảo tồn ĐDSH như tiến hành các nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách 
và phân bổ ngân sách cho ĐDSH.  Các tổ chức cấp địa phương tuy có số lượng lớn, bao gồm Ủy ban 
nhân dân và các cơ quan nhà nước ở 63 tỉnh, 713 huyện (2016), 11.000 xã (2008), 219 KBT và hàng 
trăm nghìn công ty kinh doanh, có các hoạt động về ĐDSH trên thực địa, nhưng cách nghĩ và nhận 
thức về lợi ích từ bảo tồn ĐDSH chưa cao, và đôi khi các lợi ích từ sản xuất và kinh doanh cao hơn so 
với yêu cầu ĐDSH.  Vì vây nên thực hiện thêm nhiều nghiên cứu lượng giá ĐDSH, từ đó có tác động 
hơn cải thiện nhận thức về bảo tồn ĐDSH ở cấp tỉnh, huyện và xã, đặc biệt là đối với các tổ chức xã 
hội và cộng đồng doanh nghiệp 
 

 Chính phủ đã yêu cầu tất cả các tổ chức ở cả khu vực công và tư phải lồng ghép bảo vệ môi trường, 
tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH trong các kế hoạch và chiến lược phát triển của ngành, địa 
phương. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được thực hiện ở tất cả các cơ quan. Cần rà soát và thực hiện 
nghiêm túc việc lồng ghép bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH trong tất cả 
các kế hoạch phát triển, chiến lược của QH, chính phủ, các bộ, và các tỉnh.  
 

 Trách nhiệm chung về bảo tồn ĐDSH được giao cho Bộ TNMT, tuy nhiên các hoạt động bảo tồn ĐDSH 
được giao cho các tổ chức khác nhau, cụ thể: (i) quản lý các hệ thống KBT trên cạn, nội địa và biển 
được giao cho ngành nông nghiệp - Bộ NNPTNT và các Sở NNPTNT; (ii) các chương trình nghiên cứu 
về bảo tồn ĐDSH được quản lý bởi Bộ KHCN, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và các 
trường đại học. Do đó, việc triển khai các hoạt động bảo tồn ĐDSH thiếu tập trung, kể cả trong việc 
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thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn ĐDSH. Cần xem xét để có một Kế hoạch hành 
động quốc gia về thực hiện VN NBS và bảo tồn ĐDSH, dưới sự chỉ đạo của một Ban điều phối bảo tồn 
ĐDSH trung ương nhằm rà soát và thực hiện tất cả các biện pháp cải thiện bảo tồn ĐDSH, bao gồm 
sửa đổi các chính sách, sắp xếp thể chế và phân công trách nhiệm giữa các tổ chức, cải thiện năng lực 
thực thi chính sách và nâng cao nguồn tài chính cho ĐDSH.   

 

6.3   Các cơ chế tài chính ĐDSH 
 

 Ngân sách của Chính phủ là nguồn tài trợ quan trọng cho ĐDSH ở VN, nhưng ngân sách của Chính 
phủ cho ĐDSH còn thấp và chưa tương xứng với đóng góp của ĐDSH và DVHST đối với nền kinh tế. 
Các nghiên cứu khác nhau về lượng giá tài nguyên thiên nhiên ở cấp địa phương cho thấy các 
KBT/VQG nhận được hỗ trợ ngân sách của chính phủ thấp hơn nhiều so với giá trị của các dịch vụ tự 
nhiên mà họ đóng góp cho nền kinh tế.  Chính phủ có thể xem xét sự chênh lệch giữa đóng góp của 
ĐDSH cho nền kinh tế và ngân sách chính phủ chi cho ĐDSH để giảm dần sự chênh lệch này, và tăng 
cường tài chính cho bảo tồn ĐDSH.  
 

 Các cơ chế tài chính khác nhau cho bảo tồn ĐDSH và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được đưa ra, 
trong đó PFES là thành công nhất. Tuy nhiên, việc quản lý và điều tiết các cơ chế chi trả DVMTR có 
thể cần được cải thiện bằng cách xây dựng và áp dụng một hệ thống các tiêu chí ĐDSH quốc gia dựa 
trên các nhu cầu bảo tồn các loài và theo các vùng để phục vụ việc phân bổ tài chính ĐDSH một cách 
hài hòa hơn. Các chính sách sẽ được sửa đổi hay ban hành mới cũng cần được sớm thông qua để bảo 
đảm thu đủ tiền từ tất cả các ngành như đã được quy định trong Luật Lâm nghiệp mới, đặc biệt là 
thu từ du lịch sinh thái, cấp nước, sản xuất và nuôi trồng thủy sản. 

 

 Trên phạm vi toàn cầu, phân bổ ODA hỗ trợ cho bảo tồn ĐDSH vẫn ở mức ổn định, nhưng ODA được 
phân bổ cho VN đang giảm kể từ khi VN vượt qua mức thu nhập trung bình từ  năm 2010. Tuy nhiên, 
xem xét tác động ngày càng tăng lên bảo tồn ĐDSH và bảo vệ môi trường  do sự phát triển kinh tế 
nhanh và tăng dân số trong những thập kỷ gần đây, và các cam kết quốc tế được VN thông qua, chính 
phủ và Bộ KHĐT có xem xét chú ý hơn tới việc đảm bảo hỗ trợ ODA cho ĐDSH là ưu tiên của đất nước 
trong những năm tới.    
 

 Các quỹ là kênh phù hợp để huy động tài chính cho ĐDSH.  Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
quỹ, cần xem xét khuyến khích hơn nữa sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức phi 
chính phủ trong việc quản lý các quỹ, ví dụ như Quỹ BVMT và Quỹ BVPTR nhằm khuy động thêm các 
nguồn tài chính của họ.  Nguyên tắc bồi hoàn ĐDSH như đã nêu trong Hiến pháp và Luật ĐDSH nên 
được xây dựng để triển khai. Có chính sách cụ thể đối với Quỹ phát triển cộng đồng về bảo tồn ĐDSH 
và cải thiện hoạt động của các quỹ này.  
  

 Hiện nay các thông tin về phân bổ ngân sách của chính phủ chủ yếu là phân bổ ngân sách theo đầu 
mối các cơ quan, tổ chức (phân bổ ngân sách cho các cơ quan trung ương và các tỉnh), thông tin về 
phân bổ ngân sách theo các lĩnh vực, các ngành mặc dù  đã công bố  Mã nguồn ngân sách của Chính 
phủ (Thông tư 300/2016/TT-BTC về Nguồn thu ngân sách) và Mã chi ngân sách của Chính phủ (Thông 
tư 324/2016/TT-BTC, ngày 21 tháng 12 năm 2016), trong đó có các mã ngân sách về Bảo vệ môi 
trường (9.250) và Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (9.271). Trong thời gian tới Chính phủ 
xem xét công bố thêm các thông tin về chi tiêu ngân sách theo ngành, lĩnh vực, trong đó có dữ liệu về 
ngân sách và chi tiêu cho ĐDSH ở cấp trung ương và địa phương.  

 

 Hiện nay thiếu cơ chế giám sát việc các tổ chức bảo tồn ĐDSH nhận được bao nhiêu tài chính so với 
mức được Chính phủ cam kết hay phê duyệt, bởi vì nhiều tổ chức này thuộc quyền quản lý của các 
cấp địa phương (UBND tỉnh, Sở NNPTNT và các tổ chức khác). Việc tổ chức giám sát tại cơ sở về phân 
bổ ngân sách bảo đảm các nhiệm vụ ĐDSH là vấn đề quan trọng để cải thiện việc thực thi chính sách 
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của Chính phủ. Chính phủ có thể xem xét việc xây dựng kế hoạch giám sát chi tiêu cho bảo vệ môi 
trường, bao gồm ĐDSH, được đưa vào trong chương trình giám sát hàng năm của QH và Hội đồng 
Nhân dân địa phương ở cấp tỉnh, huyện và xã. Điều này sẽ giúp xác nhận rằng các hoạt động bảo tồn 
ĐDSH nhận được ngân sách chính phủ phù hợp để hoạt động, phù hợp với cam kết của Chính phủ 
được thông qua. 
  

 Một số cơ chế tài chính khác như phụ phí về du lịch, phát hành xổ số cho ĐDSH là những lựa chọn 
tiềm năng cần xem xét để tạo thêm nguồn tài chính cho bảo tồn ĐDSH. Phạm vi tiếp cận toàn cầu của 
dự án BIOFIN cũng có thể giúp VN học hỏi thêm các cơ chế tài chính khác, bao gồm các phương pháp 
có chi phí thấp nhưng huy động được nhiều nguồn tài trợ ĐDSH như  thu tiền nghiên cứu dược liệu 
làm thuốc (bio-prospecting), hay bán hạn ngạch xả nước thải (nutrition quota).    
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Phụ lục 1   Dah sách tham vấn PIR 
 

No Họ Tên Tổ chức 
UNDP và Nhóm BIOFIN quốc gia 

1 Bà Akiko Fujii Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam 
2 Bà Bùi Hòa Bình Cán bộ Chương trình, UNDP tại Việt Nam 
3 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Điều phối viên quỹ GEF – các tài trợ nhỏ 
4 Bà Annalelle Trinidad Cố vấn cao cấp, BIOFIN quốc tế, Philippines 
5 Bà Anabelle Plantilla Quản lý chương trình, BIOFIN,  Philippines 
6 Bà Niran Nirannoot Quản lý chương trình, BIOFIN, Thailand 

7 Bà Ladawan Kumpa 
Ủy ban cải cách quản lý Tài nguyên và Môi trường (nguyên Phó tổng thư ký 
Ủy ban quốc gia về kinh tế và môi trường) 

8 Ông Harald Leummens Cố vấn kỹ thuật, UNDP 
9 Bà Trần Thị Thu Hà Tư vấn BER 

10 Bà Nguyễn Thị Minh Hue Tư vấn FNA  
Các Bộ và Cơ quan 

11 Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn Phó Cục trưởng, Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
12 Bà Trần Huyền Trang Phó Chánh văn phòng, Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
13 Bà Phan Thị Quỳnh Lê Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
14 Bà Đặng Thị Tươi Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
15 Bà Nguyễn Thanh Cúc Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
16 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
17 Ông Phạm Bình Minh Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
18 Bà Phan Thu Trang TCMT, Bộ TNMT 
19 Bà Đặng Phương Loan Vụ HTQT, Bộ TNMT 
20 Ông Trần Đức Huân Vụ Tổ chức, Bộ TNMT  
21 Ông Nguyễn Khắc Hưng Quỹ Bảo vệ môi trường, Bộ TNMT 
22 Bà Nguyễn Hải Hà Vụ KH-GD và Môi trường, Bộ KHĐT 
23 Ông Nguyễn Giang Quân Vụ KH-GD và Môi trường, Bộ KHĐT 
24 Ông Trần Nam Bình Vụ KH-CN, Bộ KHCN 
25 Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Vụ KH-CN và MT, Bộ NNPTNT 
26 Ông Nguyễn Chiến Cường Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, NNPTNT 
27 Ông Bernhard Hube Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, NNPTNT 
28 Ông Dominic Stanculescu GIZ Việt Nam 
29 Bà Nguyễn Thị Việt Trâm Viện Môi trường và Phát triển bền vững 
30 Ông Ngô Phong Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VACNE)- NGO 
31 Ông Nguyễn Việt Dũng Giám đốc, PanNature  
32 Bà Vũ Minh Hoa CRES, NGO Việt Nam 
33 Bà Phạm Thị Thu Hồng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ TC 
34 Ông Hoàng Văn Sâm Trung tâm ĐDSH, Đại học lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Nội 

Các chuyên gia 
35 Bà Nguyễn Thị Huyền UNDP/ GEF SGF 
36 Ông Nguyễn Ngọc Quang PanNature NGO Vệt Nam 
37 Ông Lê Xuân Cảnh  Viện sinh thái và tài nguyên sinh học, VAST 
38 Ông Nguyễn Trọng Hanh Viện CLCSTNMT, Bộ TNMT 
39 Bà Vũ Thị Thanh Nga Viện CLCSTNMT, Bộ TNMT 
40 Ông Hoàng Văn Cương Viện nghiên cứu quản lý KT Trung ương, Bộ KHĐT 
41 Ông Phạm Phú Minh Viện nghiên cứu quản lý KT Trung ương, Bộ KHĐT 
42 Bà Hoàng Thị Lan Hương Viện Môi trường và Phát triển bền vững 
43 Ông Lê Mạnh Tuấn Viện điều tra quy hoạch rừng, Bộ NNPTNT 
44 Ông Mai Văn Hưng Viện điều tra quy hoạch rừng, Bộ NNPTNT 
45 Ông Nguyễn Bá Quyền Viện điều tra quy hoạch rừng, Bộ NNPTNT 
46 Bà Lê Thu Hoa Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 
47 ÔngKatin Rhono GIZ Việt Nam 
48 Ông Trần Trọng Anh Tuấn Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 
49 Bà Nguyễn Thị Thanh Hai Cục BTĐDSH, Bộ TNMT 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 72 

50 Ông Vũ Văn Dũng Chuyên gia bảo tồn thiên nhiên và rừng 
51 Ông Nguyễn Ngọc Lung Chuyên gia bảo vệ rừng và phát triển 
52 Ông Nguyễn Quốc Dựng Chuyên gia bảo vệ rừng và phát triển 
53 Ông Pham Trung Lương Chuyên gia phát triển du lịch 
54 Ông Đào Ngọc Hùng Chuyên gia Bộ GD-ĐT 

Các KBT thiên nhiên 
55 Ông Trần Văn Mùi Phó giám đốc KBT Sinh cảnh Đồng Nai 
56 Bà Phạm Thị Thủy Thư ký, KBT Sinh cảnh Đồng Nai 
57 Ông Nguyễn Quang Vinh Giám đốc VQG Hoàng Liên 
58 Ông Phạm Quốc Đăng Phòng Khoa học và HTQT, VQG Hoàng Liên 
59 Ông Nguyễn Hồng Lam Cục Kiểm lâm, KBT Tây Nghệ An,  
60 Bà Phạm Thị Kim Phượng KBT Cù Lao Chàm 
61 Ông Nguyễn Viết Cách Giám đốc VQG Xuân Thủy 
62 Ông Hoàng Văn Tháp Giám đốc VQG Cát Bà 
63 Ông Vũ Hồng Vân Trưởng phòng Bảo tồn,  VQG Cát Bà 
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Phụ lục 2   Ma trận So sánh các nội dung Mục tiêu Aichi với Nội dung của VN NBS 
 

 Các mục tiêu Aichi (2010) VN NBS (2013)  

 
Mục tiêu chiến lược A: Giải quyết các nguyên nhân cơ bản của mất 
mát đa dạng sinh học bằng cách lồng ghép đa dạng sinh học vào các 
chính phủ và xã hội 

 

1 
Cho đến năm 2020, người dân biết đến các giá trị đa dạng sinh học và 
các bước họ có thể thực hiện để bảo tồn và sử dụng bền vững chúng 

III.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
doanh nghiệp và người dân trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học 

2 

Cho đến năm 2020, các giá trị đa dạng sinh học đã được lồng ghép 
vào các chiến lược và chiến lược phát triển và giảm nghèo ở cấp quốc 
gia và địa phương; và được đưa vào hệ thống kế toán quốc gia, và 
nếu thích hợp là cả vào các hệ thống báo cáo 

III.3. Đẩy mạnh lồng ghép nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạch định 
chính sách 

3 

Đến năm 2020, các ưu đãi bao gồm các khoản trợ cấp có hại cho đa 
dạng sinh học sẽ được loại bỏ, loại bỏ hoặc cải cách nhằm giảm thiểu 
hoặc tránh những tác động tiêu cực và khuyến khích phát triển và áp 
dụng bền vững đa dạng sinh học hài hoà với Công ước và các nghĩa vụ 
quốc tế liên quan khác, có tính đến điều kiện kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

II.4. Kiểm soát các hoạt động có ảnh hưởng xấu tới đa dạng sinh học 

4 

Đến năm 2020, các chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan ở 
tất cả các cấp cần tiến hành các bước để đạt được hoặc thực hiện kế 
hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững và bảo đảm được tác động của 
việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nằm trong những giới 
hạn an toàn sinh thái. 

I.1. Quan điểm chỉ đạo. đ) Thực hiện lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia, các ngành và 
địa phương  
II.3.a.  Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển sản xuất các sản phẩm nông, 
lâm, ngư nghiệp theo chuẩn mực quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững tài 
nguyên sinh vật. 
III. 3. Đẩy mạnh lồng ghép nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạch định 
chính sách 

 
Mục tiêu chiến lược B: Giảm các áp lực trực tiếp về đa dạng sinh học 
và thúc đẩy việc sử dụng bền vững 

2.a. Mục tiêu đến năm 2020. Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài, nguồn gen 
nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển 
đất nước theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

5 

Đến năm 2020, tỷ lệ mất mát của tất cả các sinh cảnh tự nhiên, bao 
gồm cả rừng, ít nhất là một nửa và nếu có thể thực hiện được gần 
bằng không, tình trạng suy thoái và chia cắt hệ sinh thái được giảm 
đáng kể. 

II.A.1. Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên 
a) Củng cố và hoàn thiện hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên; đẩy nhanh việc thành 
lập các khu bảo tồn thiên nhiên biển và đất ngập nước; Thiết lập các hành lang đa 
dạng sinh học kết nối các sinh cảnh nơi có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu 
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tiên bảo vệ; 

6 

Đến năm 2020, tất cả các loài cá và động vật thuỷ sinh và cây trồng 
thủy sản được quản lý và thu hoạch một cách bền vững, hợp pháp và 
áp dụng các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để tránh đánh bắt quá 
mức, có các kế hoạch khôi phục và các biện pháp khắc phục đã được 
áp dụng cho tất cả các loài bị cạn kiệt, các hệ sinh thái dễ bị tổn 
thương và các tác động của nghề cá đối với trữ lượng, loài và hệ sinh 
thái nằm trong giới hạn sinh thái an toàn. 

II.A.1.b. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án phục 
hồi rừng ngập mặn giai đoạn 2008 - 2015 được phê duyệt tại Công văn số 
405/TTg-KTN ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Thực hiện kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên 
phạm vi toàn quốc, ưu tiên đối với các lưu vực sông trọng yếu; 
II.A.2.a.  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án “Bảo 
vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn 
đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 
năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 
II.A.4.a) -  Hạn chế khai thác quá mức và thay đổi phương thức đánh bắt, khai 
thác, nuôi trồng nông, lâm, thủy sản kém bền vững; thực hiện các biện pháp loại 
bỏ hình thức đánh bắt, khai thác mang tính hủy diệt; 

7 
Đến năm 2020 các vùng nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp được 
quản lý bền vững, đảm bảo bảo tồn đa dạng sinh học. 

II.A.1.b. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nghiêm ngặt rừng nguyên sinh; thực 
hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái 
phép nhằm bảo vệ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn 
II.A.2.b. Bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa và các loài họ hàng hoang 
dại của các giống cây trồng, vật nuôi, các chủng vi sinh vật quý, hiếm: 

8 
Đến năm 2020, ô nhiễm, bao gồm cả dư thừa chất dinh dưỡng, được 
đưa về đến các mức không gây hại đến chức năng hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học. 

II.A.1.4. Kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến đa dạng sinh học 
a) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước, 
phương thức canh tác, khai thác kém bền vững và các hoạt động gây ô nhiễm môi 
trường 

9 

Đến năm 2020, các loài ngoại lai và các con đường xâm nhập được 
xác định và ưu tiên, các loài ưu tiên được kiểm soát hoặc loại trừ, có 
các biện pháp được áp dụng để quản lý các con đường để ngăn chặn 
sự lây lan và phát triển của của chúng. 

II.A.1.4. c) c) Ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ và phòng trừ có hiệu quả các loài sinh 
vật ngoại lai xâm hại; tăng cường quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi 
gen. 

10 

Đến năm 2015, áp lực từ hoạt động của con người đối với các rạn san 
hô và các hệ sinh thái dễ tổn thương khác bị ảnh hưởng bởi biến đổi 
khí hậu hoặc axit hóa đại dương được giảm thiểu, nhằm duy trì sự 
toàn vẹn và hoạt động của chúng. 

II.A.1.b.  Xác định quy mô, phạm vi và triển khai các giải pháp bảo vệ, phục hồi các 
hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển trên quy mô toàn quốc; 

 
Mục tiêu chiến lược C: Cải thiện tình trạng đa dạng sinh học bằng 
cách bảo vệ các hệ sinh thái, loài và sự đa dạng di truyền  

11 
Đến năm 2020, ít nhất 17% diện tích trên cạn và vùng nội địa, và 10% 
các vùng biển và ven biển, đặc biệt là các khu vực có tầm quan trọng 

I.2. b) Mục tiêu cụ thể: 
- Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, 
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đặc biệt đối với các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, được 
bảo tồn thông qua hệ thống quản lý hiệu quả và công bằng, đại diện 
cho các hệ sinh thái, liên kết trong hệ thống các khu bảo tồn và các 
biện pháp bảo tồn khu vực có hiệu quả khác, được lồng ghép kết nối 
với các cảnh quan trên cạn và trên  biển rộng lớn hơn. 

bảo đảm: Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, 
diện tích các khu bảo tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 
45%; rừng nguyên sinh được giữ ở mức 0,57 triệu ha và có kế hoạch bảo vệ hiệu 
quả; diện tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được duy trì ở mức hiện 
có; 

12 
Đến năm 2020 sự tuyệt chủng của các loài bị đe doạ đã biết phải 
được ngăn chặn; tình trạng bảo tồn chúng, đặc biệt là những loài bị 
đe doạ nhất, đã được cải thiện và duy trì. 

I.2. b) Mục tiêu cụ thể: 
- Cải thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ, bảo đảm: Không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện 
đáng kể tình trạng một số loài nguy cấp, quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng; 

13 

Đến năm 2020, sự đa dạng di truyền của cây trồng, vật nuôi và gia súc 
và các loài hoang dã, kể cả các loài sinh vật có giá trị kinh tế xã hội và 
văn hóa khác cũng được duy trì, Xây dựng và thực hiện các chiến lược 
để giảm thiểu sự mất mát các nguồn gien và bảo vệ sự đa dạng di 
truyền của chúng. 

I.2. b) Mục tiêu cụ thể: 
- Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vi sinh vật) bản 
địa, nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, quý, hiếm không bị suy 
giảm và xói mòn. 

 
Mục tiêu chiến lược D: Tăng cường các lợi ích cho tất cả các dịch vụ 
hệ sinh thái và dịch vụ đa dạng sinh học 

 

14 

Đến năm 2020, các hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao 
gồm các dịch vụ liên quan đến nước, đóng góp cho sức khoẻ, sinh kế 
và phúc lợi được khôi phục và bảo vệ, có tính đến nhu cầu của phụ 
nữ, cộng đồng bản địa và người dân địa phương, người nghèo và dễ 
bị tổn thương. 

II.A.1.a.  Xây dựng kế hoạch dài hạn về đầu tư phát triển vùng đệm của các khu 
bảo tồn và thực hiện mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững trong vùng 
đệm. 

15 

Đến năm 2020, sự phục hồi của hệ sinh thái và sự đóng góp của đa 
dạng sinh học đối với trữ lượng cacbon được tăng cường thông qua 
bảo tồn và phục hồi, bao gồm phục hồi ít nhất 15% các hệ sinh thái bị 
suy thoái, góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu và 
chống sa mạc hóa. 

I.2. b) Mục tiêu cụ thể: 
15% diện tích hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi; số 
lượng các khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận đạt: 10 
khu Ramsar, 10 khu dự trữ sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN; 

16 
Đến năm 2015, Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn tài nguyên di 
truyền, Chia sẻ công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ việc sử 
dụng chúng có hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc gia. 

II.A.3.a).  - Nhân rộng các mô hình quản lý khu bảo tồn thiên nhiên có sự tham gia 
của cộng đồng và thực hiện cơ chế chia sẻ hài hòa lợi ích giữa các bên có liên 
quan; 
c) Thiết lập cơ chế quản lý tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích và bảo vệ nguồn gen, 
tri thức truyền thống về nguồn gen: 

 
Mục tiêu chiến lược E: Tăng cường thực hiện thông qua việc lập kế 
hoạch có sự tham gia, quản lý tri thức và xây dựng năng lực 

 

17 Đến năm 2015 mỗi bên cần xây dựng có sự tham gia, phát triển, áp I.1.đ) Thực hiện lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các chính sách, chiến 



Rà soát Chính sách và Thể chế BIOFIN Việt Nam    Page 76 

 Các mục tiêu Aichi (2010) VN NBS (2013)  
dụng, cập nhật chiến lược và kế hoạch hành động đa dạng sinh học 
như một công cụ chính sách có hiệu quả 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia, các ngành và địa phương. 
III. 3. Đẩy mạnh lồng ghép nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạch định 
chính sách: 
a) Xây dựng các chỉ tiêu về đa dạng sinh học và hướng dẫn lồng ghép trong các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia, ngành và địa phương. 

18 

Đến năm 2020, các tri thức truyền thông, các sáng kiến đổi mới và 
các kinh nghiệm của cộng đồng bản địa và địa phương liên quan đến 
việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và sử dụng các 
nguồn tài nguyên sinh vật bền vững được tôn trọng, tuân theo pháp 
luật quốc gia và các nghĩa vụ quốc tế liên quan, trong việc thực hiện 
Công ước với sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả của cộng đồng bản 
địa và địa phương, ở tất cả các cấp có liên quan. 

II.A.1.a; khuyến khích và đẩy mạnh áp dụng các mô hình đồng quản lý khu bảo tồn 
thiên nhiên, chú trọng đến sự tham gia và lợi ích của cộng đồng dân cư sinh sống 
trong vùng đệm; 
II.A.3.a) - Nhân rộng các mô hình quản lý khu bảo tồn thiên nhiên có sự tham gia 
của cộng đồng và thực hiện cơ chế chia sẻ hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan 

19 

Đến năm 2020, tri thức, cơ sở khoa học và công nghệ liên quan đến 
đa dạng sinh học, giá trị, chức năng, tình trạng và xu hướng, và hậu 
quả của sự mất mát, được cải tiến, chia sẻ và chuyển giao rộng rãi và 
áp dụng. 

III. 4. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học: 
a) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh 
học; tập trung các nghiên cứu ứng dụng phát triển các mô hình gây nuôi và tái thả 
các loài hoang dã vào tự nhiên, sử dụng bền vững loài, nguồn gen, các mô hình du 
lịch sinh thái hiệu quả. 

20 

Đến năm 2020, việc huy động các nguồn lực tài chính để triển khai có 
hiệu quả Kế hoạch Chiến lược Đa dạng sinh học 2011-2020 từ tất cả 
các nguồn và phù hợp với quá trình tổng hợp và thống nhất trong 
Chiến lược Huy động Nguồn lực, sẽ tăng lên đáng kể so với mức hiện 
tại. Mục tiêu này sẽ thay đổi theo các đánh giá về nhu cầu tài nguyên 
do các bên xây dựng và báo cáo. 

III. 5. Tăng cường nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học: 
a) Nhà nước bảo đảm nguồn lực, ngân sách theo phân cấp hiện hành để thực hiện 
các nhiệm vụ của Chiến lược. 
b) Khuyến khích, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp đầu tư tài 
chính cho đa dạng sinh học; nghiên cứu và đưa vào hoạt động Quỹ bảo tồn đa 
dạng sinh học; xây dựng cơ chế đa dạng hóa nguồn đầu tư cho bảo tồn đa dạng 
sinh học, đặc biệt thông qua các cơ chế chi trả dịch vụ môi trường, bồi hoàn đa 
dạng sinh học, các cơ chế tài chính khác thông qua thị trường các bon và khuyến 
khích đầu tư từ khu vực tư nhân. 
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Phụ lục 3 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN TRONG VN NBS  
 

 
Tên chương trình, đề án, dự án ưu 

tiên 

Cơ quan chủ trì 
xây dựng và 

trình 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 
trình 

1 

Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức 
về đa dạng sinh học 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

- Bộ Nội vụ 
- Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

2015 

2 

Đề án điều tra, kiểm kê đa dạng 
sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đa dạng sinh học 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

- Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

- Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

- Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

- Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ 
Việt Nam 

2016 

3 

Chương trình kiểm soát buôn bán, 
tiêu thụ các loài nguy cấp 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

- Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

- Bộ Công an 
- Bộ Công Thương 

2014 

4 

Đề án tăng cường năng lực quản lý 
hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

- Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

- Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

- Ban quản lý Khu bảo 
tồn Thiên nhiên 

2014 

5 

Chương trình bảo tồn và sử dụng 
bền vững nguồn gen 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

- Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

- Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

- Bộ Y tế 
- các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan trực 
thuộc Chính phủ có 
liên quan 

2015 

6 

Đề án tăng cường phòng, chống tội 
phạm về đa dạng sinh học 

Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

- Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

2014 

7 

Đề án phục hồi các hệ sinh thái tự 
nhiên quan trọng bị suy thoái 

Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

- Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

- Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

2015 
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Phụ lục 4:  Tác động, Rủi ro và Cơ hội đối với các ngành phụ thuộc vào ĐDSH  
 
No. Ngành Tác động tới ĐDSH Rủi ro với ngành từ mất ĐDSH Cơ hội cải Thịện ĐDSH 

1 Nông nghiệp  Việc thâm canh nông nghiệp và 
tăng cường sử dụng các hóa chất 
nông nghiệp có nguồn gốc khác 
nhau đã góp phần làm giảm số 
lượng chim và côn trùng có ích ở 
khu vực nông thôn và vùng ngoại 
ô. Nhiều loài chim hữu ích diệt 
côn trùng đã bị giảm đi nhiều, 
dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh 
trên đồng ruộng 

 Giảm năng suất cây trồng do mất 
các loại côn trùng có ích và do 
sử dụng quá mức phân hoá học 
và thuốc trừ sâu;   

 Mất đi nhiều nguồn di truyền tự 
nhiên sẵn có. 

 Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng 
cao, giảm thu nhập của nông 
dân  

 

 Nông nghiệp sinh thái giúp mở rộng thị trường 
với khả năng lợi nhuận cao hơn 

 Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh được 
thông qua. 

 Người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các 
nhà cung cấp sản phẩm thực phẩm được 
chứng nhận sinh thái 

2 Lâm nghiệp  Khoảng 25 triệu người sống trong 
hoặc gần các khu rừng; từ 20% 
đến 50% thu nhập của họ là từ 
các lâm sản ngoài gỗ, bao gồm 
hàng trăm loài cây thuốc và cây 
thực phẩm. 

 Thảm thực vật trên đất liền và ven 
biển giúp điều chỉnh khí hậu 
thông qua lưu trữ cacbon, lọc 
không khí và nước, phân hủy chất 
thải, và giảm nhẹ các tác hại của 
thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt và 
bão. Rừng ngập mặn tiết kiệm 
hàng tỷ đồng trong chi phí bảo 
dưỡng và sửa chữa đê hàng năm.  
 

 Chuyển đổi đất rừng sang trồng 
cây công nghiệp. Trong năm 
2008, 150.000 ha rừng khộp 
bán thường xanh ở Tây Nguyên 
đã được phép chuyển thành 
rừng trồng cao su. Thống kê đất 
đai năm 2015 cho thấy trong 1 
năm 2014 đã có 4.027 ha đất 
lâm nghiệp đã chuyển đổi mục 
đích sang các loại đất khác. 

 
 Từ năm 1943 đến năm 2005, đã 

có ít nhất 220.000 ha rừng ngập 
mặn bị mất vì nạn phá rừng và 
phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 
Hàng ngàn hectare rạn san hô 
và bãi cỏ/rong biển ở Việt Nam 
đã bị mất do khai thác biển 
hoặc nuôi trồng thủy sản.  Nhu 
cầu tạo ra lợi nhuận cao hơn 
của các chủ ao nuôi tôm và cá là 
nguyên nhân chuyển từ nuôi 

 Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-
2020 (Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg, 
5/2/2007) đã đề ra các mục tiêu phát triển bền 
vững 16,2 triệu ha rừng bao gồm 8,4 triệu ha 
rừng sản xuất, 5,7 triệu ha rừng phòng hộ và 
2,2 triệu ha rừng đặc dụng; tăng độ che phủ 
rừng lên 47% vào năm 2020. 

 Danh sách 30 VQG, 58 Khu Bảo tồn Thịên nhiên, 
11 Khu Bảo tồn Loài, 45 Khu Bảo tồn Cảnh 
quan, 20 Khu rừng Nghiên cứu thí nghiệm và 
16 khu bảo tồn biển đã được phê duyệt 

 Chính phủ đã phê duyệt chính sách đầu tư cho 
lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 
24/2012 / QĐ-TTg, 01/6/2012, Quyết định 
38/2016 / QĐ-TTg, 14/9/2016) và Chiến lược 
phát triển lâm nghiệp 2011-2020 (Quyết định 
18/2007 / QĐ-TTg, 5/2/2007) 

 Chính phủ tuyên bố vào ngày 20/6/2016 đóng 
cửa 2,25 triệu rừng tự nhiên, không khai thác 
và chuyển đổi diện tích rừng này 
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No. Ngành Tác động tới ĐDSH Rủi ro với ngành từ mất ĐDSH Cơ hội cải Thịện ĐDSH 
trồng thủy sản quảng canh sang 
các hình thức nuôi trồng thuỷ 
sản tập trung không bền vững. 

 Trong những năm 2006-2009, 
diện tích rừng bị mất đi do cháy 
trên phạm vi cả nước là 
1.400ha/ năm. 

 Quản lý rừng không bền vững dẫn 
đến tỷ lệ đói nghèo cao, đặc 
biệt là trong các nhóm dân tộc 
thiểu số và người có trình độ 
thấp 

3 Thủy sản  Khoảng 20 triệu người sống phụ 
thuộc vào nghề cá, phần lớn hoặc 
một phần thu nhập của họ là từ 
nghề cá;  

 Người dân khai thác và sử dụng 
hơn 300 loài sinh vật biển và hơn 
50 loài thủy sinh nước ngọt có giá 
trị kinh tế. 

 Việc nuôi công nghiệp cá da trơn 
và cá basa ở mật độ cao ở đồng 
bằng sông Cửu Long cũng là 
nguyên nhân gây ô nhiễm hữu 
cơ ở nhiều vùng nước, ảnh 
hưởng đến các hệ sinh thái tự 
nhiên và các cộng đồng thủy 
sản trong các khu vực này. 

 Việc đánh bắt quá mức và sử 
dụng các kỹ thuật đánh bắt huỷ 
diệt như chất nổ, chất độc và 
các sốc điện được sử dụng tràn 
lan và không kiểm soát được ở 
cả vùng nước nội địa và biển 
khơi, là mối đe dọa nghiêm 
trọng đối với các hệ sinh thái tự 
nhiên ở Việt Nam. 

 Chi phí khai thác và nuôi trồng 
thủy sản cao hơn và lợi nhuận 
thu được giảm đi. 

 Giảm xuất khẩu thủy sản do 
nguồn nước và sản phẩm thủy 

 Nâng cao nhận thức của công chúng về bảo vệ 
nguồn nước 

 Chính phủ đã phê duyệt các chính sách bảo vệ 
môi trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 
(Quyết định 1216/QĐ-TTg, 5/9/2012), Chiến 
lược phát triển thủy sản đến năm 2020 (Quyết 
định 1690/QĐ-TTg, 16/9/2010) 

 Tăng cường kiểm soát và xử phạt đối với việc sử 
dụng các kỹ thuật đánh bắt có tính hủy diệt 
nguồn lợi thủy sản 
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No. Ngành Tác động tới ĐDSH Rủi ro với ngành từ mất ĐDSH Cơ hội cải Thịện ĐDSH 
sản bị ô nhiễm 

4 Du lịch và 
Giải trí 

 Đa dạng sinh học và cảnh quan 
thiên nhiên đẹp tại vùng bờ biển 
và hải đảo là cơ sở cho ngành du 
lịch sinh thái đang phát triển 
nhanh chóng tại Việt Nam 

 Xây dựng các khu dịch vụ du lịch 
ít tính tới vấn đề bảo vệ môi 
trường và đa dạng sinh học tại 
các đảo, vùng ven biển và 
quanh các khu bảo tồn 

 Xây dựng thêm nhiều cáp treo tại 
các khu bảo tồn khác nhau 
(VQG Hoàng Liên Sơn, Khu bảo 
tồn Yên Tử ...) 

 Năng lực quy hoạch phát triển du 
lịch còn chưa đạt yêu cầu 

 Ngành du lịch tăng trưởng nhanh. 
 Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển du 

lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết 
định 2473 / QĐ-TTg, 31/12/2011) 

 Các công ty du lịch sinh thái phải chi 1-2% doanh 
thu hàng năm cho Chi trả dịch vụ môi trường 
(Quyết định số 99/2010 / NĐ-CP, 24/9/2010) 

5 Thủy điện  Các đập thủy điện và hồ chứa được 
xây dựng trên diện tích trước đây 
là các diện tích rừng; 

 Các công trình này có lúc gây ra 
ngập lụt ở các khu vực hạ lưu 
trên đất liền; tạo ra rào cản đối 
với cá di cư, thay đổi môi trường 
sinh học của các loài thủy sinh, 
gây ảnh hưởng lớn đến các con 
sông phía hạ lưu từ các con đập 
đến tận các cửa sông ven biển. 
Nhiều hồ chứa thủy điện xả thải 
nước thiếu quy trình khoa học 
làm thay đổi lớn các chế độ dòng 
chảy theo mùa gây hại cho con 
người, nền kinh tế và ảnh hưởng 
đặc biệt đến các hệ sinh thái hạ 
lưu. 

 Tăng chi phí vận hành thủy điện 
tăng lên do nguồn cấp nước 
không ổn định do mất rừng và 
biến đổi khí hậu. 

 
 Một số dự án thủy điện đã được 

dỡ bỏ vì mục đích bảo vệ môi 
trường (Lệnh của Văn phòng 
Chính phủ, 191 / TB-VPCP, 
22/7/2016). 

 
 Năm 2017, có 17 dự án thủy điện 

và 69 điểm khả thi ở tỉnh Đắk 
Lắk đã được dỡ bỏ; 

 

 Nhu cầu điện tăng cao do tăng trưởng GDP cao 
(6-7% / năm) 

 
 Giá điện điện do EVN đề xuất tăng. 

 
 Các trạm thủy điện phải trả dịch vụ môi trường 

rừng (PFS) để đưa vào Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng rừng để bảo vệ rừng  

 nguồn: tổng hợp của tác giả 
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Phụ lục 5   Các ngành phụ thuộc vào đa dạng sinh học – Xu hướng và Tác động   
 

Ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Du lịch Thủy điện 
Đóng góp 
vào GDP 
- 2015 
- 2020 

 
 
 12,8% 
 11% 

 
 
 0,5% 
 1% 

 
 
 3,7% 
 3% 

 
 
 4,31% 
 7% 

 
 
 4% 
 5% 

Số lao 
động 
(người 
Tỷ trọng 
lao động so 
tổng lao 
động xã hội 
- 2015 (%) 
- 2020 (%) 

  
 
 
12.259.000  
 
 
 23,2% 
 21% 

  
 
 
6.000.000  
 
 
 11,4% 
 10% 

  
 
 
5.000.000 9,5% 
 
 
 10% 
12% 

 
 
 
 2.736.200  
 
 
 5,2% 
 7,5% 

 
 
 
146.000 
 
 
0,3% 
0,4% 

Xu hướng 
ưu tiên 
(mô tả các 
xu hướng 
đa dạng 
sinh học 
ưu tiên 
quan trọng 
nhất đối 
với ngành) 

Có khoảng 800 giống cây 
trồng, và 14 giống gia súc, gia 
cầm trọng điểm. 
 
Việt Nam rất giàu có về đa 
dạng sinh học nông nghiệp. 
Việt Nam nằm trong một 
trong những Trung tâm xuất 
xứ của nhiều loài cây đã 
thuần hóa và đã là nguồn gốc 
của 40 loài cây trồng 40 
Các giống cây trồng địa 
phương và vật nuôi - bao 
gồm các giống heo nhỏ, gà - 
đã được phát triển trong 
hàng trăm năm và thường có 
những đặc điểm có giá trị 
như ít bệnh tật và khả năng 
kháng sâu bệnh. 
Hơn 6.000 giống, kiểu gen lúa 
đã được ghi nhận từ Việt 
Nam 

Đã phát hiện khoảng 
20.000 loài thực vật và 
khoảng 10.500 động vật 
trên cạn 
Từ năm 2006 đến năm 
2011, hơn 100 loài mới 
được phát hiện và mô tả 
lần đầu tiên ở Việt Nam, 
đặc biệt có 21 loài bò sát, 6 
loài ếch và 1 loài chồn. 
 
Việc khai thác quá mức cây 
trồng không chỉ ảnh hưởng 
đến đa dạng sinh học, mà 
còn là sinh kế của các hộ 
gia đình sống dựa vào lâm 
sản.  
 
Thiếu dữ liệu đánh giá mức 
độ đe dọa này và những 
ảnh hưởng của chúng 
 

Việt Nam có khoảng 2.000 
loài động vật không xương 
sống và cá nước ngọt; và có 
hơn 11.000 loài sinh vật biển 
 
Từ năm 1943 đến năm 2005, 
đã có ít nhất 220.000 ha rừng 
ngập mặn bị mất vì nạn phá 
rừng và phát triển nuôi trồng 
thuỷ sản. 
Hàng ngàn héc-ta san hô và 
co biển ở Việt Nam đã bị mất 
do khai thác hoặc nuôi trồng 
thuỷ sản.  
 
Các chủ ao nuôi tôm và cá 
muốn có lợi nhuận tài chính 
nhanh chóng nên đã chuyển 
hướng từ nuôi trồng thủy sản 
quảng canh sang các hình 
thức nuôi trồng thuỷ sản 
thâm canh tập trung không 

Bên cạnh lợi thế của các hệ sinh thái 
tự nhiên độc đáo và thành phần loài 
đa dạng, trong 20 năm qua, một loạt 
các khám phá mới đã nhấn mạnh và 
khẳng định tầm quan trọng toàn cầu 
của Việt Nam đối với đa dạng sinh 
học. 
Một loài mới của động vật có vú to 
lớn, Saola (Pseudoryx nghetinhensis) 
được phát hiện vào năm 1992, là 
động vật lớn nhất thế giới được phát 
hiện hơn 50 năm sau năm Kouprey 
(Bos sauveli) được phát hiện ở Đông 
Dương (vào năm 1937).  
 
Ba loài hươu mới cũng đã được phát 
hiện: Chevrotian bạc (Trangulus 
versicolor); cày vằn lớn 
(Megamuntiacus vuquangensis); và cá 
nheo (Munticus truongsonensis). Các 
loài khác đã được phát hiện và mô tả 
ở Việt Nam bao gồm 3 loài rùa, 15 con 

Diện tích rừng rộng lớn 
trong cả nước đã cung cấp 
nước thường xuyên khổng 
lồ cho hệ thống sông suối 
 Hầu hết các con sông đều ở 
miền núi với độ dốc lớn tạo 
ra tiềm năng cho các trạm 
thủy điện. 
Tuy nhiên, việc giảm sút 
chất lượng và số lượng rừng 
trong hai thập kỷ qua đã làm 
cho nhiều trạm thủy điện 
mất lợi nhuận do thiếu 
nguồn nước. 
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Ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Du lịch Thủy điện 
 
Phát triển kinh tế và tăng dân 
số đã dẫn đến việc tăng 
cường và mở rộng nông 
nghiệp ở nhiều vùng tại Việt 
Nam 
 
Gần như tất cả các diện tích 
cỏ mọc tự nhiên vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, đặc biệt 
là Đồng Tháp Mười và tứ giác 
Long Xuyên, đã được chuyển 
đổi sang trồng lúa thâm canh, 
ảnh hưởng đến môi trường 
sống của một số loài đang bị 
đe doạ, và làm xói mòn một 
số nguồn gen di truyền quan 
trọng của Việt Nam. 

 Diện tích rừng tự nhiên 
giảm mạnh, và ước tính chỉ 
còn lại khoảng nửa triệu ha 
rừng nguyên sinh, rải rác ở 
Tây Nguyên và Bắc Trung 
bộ Việt Nam 
 
Nạn phá rừng do canh tác 
nương rẫy: là một trong 
những mối đe dọa trực 
tiếp đến mất rừng và suy 
thoái. Diện tích rừng bị 
cháy hàng 
 ngàn ha, gây thiệt hại 
hàng trăm tỷ đồng, có ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến 
môi trường và sinh vật 
trong hệ sinh thái rừng. 
Theo Cục Kiểm lâm, trong 
những năm 2006-2009, 
diện tích rừng bị xáo trộn 
do cháy trên phạm vi cả 
nước là 1.400ha / năm. 
Riêng trong 8 tháng đầu 
năm 2011, đã có 214 vụ 
cháy và 263 vụ vi phạm các 
quy định về PCCCR. 

bền vững. Điều này dẫn tới 
sự cạn kiệt của rừng ngập 
mặn, mất môi trường sống 
của nhiều loài chim nước và 
ô nhiễm môi trường. 

thằn lằn, 4 con rắn, 31 con ếch, 55 
con cá, trên 500 động vật không 
xương sống và hơn 200 loài thực vật 
có mạch. 

Sự phụ 
thuộc 
(ngành này 
phụ thuộc 
vào đa 
dạng sinh 
học và dịch 
vụ hệ sinh 
thái như 
thế nào) 

Năm 2010, nông nghiệp đóng 
góp trên 20% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) và 28% tổng 
xuất khẩu. 
 
Sản xuất các loài đặc sản địa 
phương (trái cây, ngũ cốc, 
động vật) giúp nông dân mở 
rộng thị trường trong nước 
và quốc tế với thu nhập cao 
hơn.  

Khoảng 25 triệu người 
sống trong hoặc gần rừng, 
và 20-50% thu nhập của họ 
là từ lâm sản ngoài gỗ, bao 
gồm hàng trăm loài cây 
thuốc và cao su 

Khoảng 20 triệu người sống 
phụ thuộc vào nghề cá. Hầu 
hết hoặc một phần thu nhập 
của họ là từ khai thác và sử 
dụng hơn 300 loài sinh vật 
biển và hơn 50 loài thủy sinh 
nước ngọt có giá trị kinh tế. 

Đa dạng sinh học và cảnh quan Thịên 
nhiên, bờ biển và hải đảo góp phần 
đáng kể cho ngành du lịch Việt Nam 
đang phát triển nhanh chóng. 
 
Năm 2016, Việt Nam đã đón 897.279 
khách quốc tế, tăng 17,9% so với năm 
2015, và 62.000.000 khách nội địa 
tăng 8,8% so với năm 2015. 
 
Du lịch sinh thái đang trở nên phổ 

Tất cả các nhà máy thủy 
điện đều phụ thuộc vào 
nước từ các con sông.  
 
Mật độ mạng lưới sông ngòi 
khá cao:  từ 0,5-2 km 
sông/km2. 
 
Lưu lượng nước tại các sông 
suối phụ thuộc vào các lưu 
vực sông và độ che phủ của 
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biến trong các khu bảo tồn thiên 
nhiên; Một mặt thúc đẩy khám phá và 
giáo dục về bảo vệ thiên nhiên, mặt 
khác mang lại lợi ích cho người dân 
địa phương cung cấp dịch vụ du lịch. 
 
Sáu trong số 238 khu vực sinh thái ưu 
tiên do Quỹ Thế giới bảo tồn thiên 
nhiên (WWF) xác định được đặt tại 
Việt Nam. Đây là những khu rừng 
nhiệt đới thường xanh, Rừng khô 
Đông Dương; Sông Mêkong; Rừng 
Khô Nhiệt đới Phía Nam Đông Dương;  
Một số lượng đáng kể các khu bảo tồn 
của Việt Nam đã được thừa nhận 
quốc tế hoặc khu vực, bao gồm 5 khu 
Ramsar, 8 Khu dự trữ sinh quyển, 2 Di 
sản Thế giới và 5 Di sản ASEAN.  
 
Tổng số có 63 vùng Chim Quan trọng 
(IBA) đã được xác định ở Việt Nam, 
chiếm khoảng 5% tổng diện tích đất 
của cả nước, trong đó có 4 tỉnh có IBA 
cao nhất là tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, 
Gia Lai và Quảng Bình. 

rừng.  

Tác động 
(ngành này 
tác động 
đến đa 
dạng sinh 
học và các 
dịch vụ hệ 
sinh thái 
như thế 
nào) 

Chuyển đổi rừng sang trồng 
cây công nghiệp: Việc chuyển 
đổi rừng sang trồng cây 
thương mại là một nguyên 
nhân quan trọng gây mất 
rừng tự nhiên ở Việt Nam. 
 
Đã có việc chuyển nhiều diện 
tích rừng tự nhiên sang trông 
nhiều loại cây công nghiệp, 
bao gồm mía, chè, cà phê, ca 
cao, cao su, hạt điều và gần 
đây nhất là sắn (để xuất khẩu 

Các loài thực vật có giá trị 
kinh tế cao thường có nguy 
cơ cao, đặc biệt là các loài 
gỗ. Rừng của Việt Nam hỗ 
trợ rất nhiều loài gỗ có giá 
trị thương mại, bao gồm 
cây họ Thông. 
 
Trữ lượng của hầu hết các 
loài gỗ đã giảm đáng kể so 
với gần đây nhiều thập kỷ 
 
Các loài thực vật có giá trị 

Đánh bắt quá mức ở nhiều 
vùng nước dẫn đến giảm 
tổng lượng khai thác. 
Nhiều loài thuỷ sản có giá trị 
đã bị suy giảm nghiêm trọng 
như: Anh Anh, Cá Chiên, tôm 
hùm, bào ngư, sò điệp.  
 
Kỹ thuật đánh bắt hủy diệt 
như sử dụng thuốc nổ, chất 
độc và sốc điện được sử 
dụng tràn lan và không kiểm 
soát được ở cả vùng nước 

Phát triển du lịch nhanh, có nhu cầu 
cao về xây dựng các khách sạn và các 
khu nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt là 
dọc theo bãi biển và trong rừng. 
Nhiều diện tích đất đai có giá trị đa 
dạng sinh học cao, bao gồm cả trong 
vườn quốc gia và các khu bảo tồn 
thiên nhiên, đã được chuyển sang 
mục đích du lịch. 
 
Mất Đa dạng sinh học tăng lên do xây 
dựng du lịch cũng như hành vi không 
kiểm soát của du khách trong việc 

Việc xây dựng các trạm thủy 
điện đã phá hủy diện tích 
rừng tự nhiên lớn. 
 
Nhiều hồ chứa thủy điện xả 
thải gây ra những thay đổi 
lớn đối với chế độ dòng 
chảy theo mùa gây hại cho 
con người, nền kinh tế, và 
ảnh hưởng đặc biệt đến các 
hệ sinh thái hạ lưu. 
Các đập thủy điện và hồ 
chứa có nguy cơ gây ngập 
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sang Trung Quốc để sản xuất 
nhiên liệu sinh học). 
 
Việc thâm canh nông nghiệp 
và tăng cường sử dụng các 
hóa chất nông nghiệp có 
nguồn gốc khác nhau đã góp 
phần làm giảm số lượng chim 
và côn trùng ở khu vực nông 
thôn và ngoại ô. Nhiều loài 
chim hữu ích giúp diệt côn 
trùng đã bị diệt chủng, dẫn 
đến sự bùng phát dịch bệnh 
trên hiện trường. 

kinh tế khác bị đe dọa do 
khai thác quá mức bao 
gồm trầm, kỳ nam, các loại 
cây dược liệu được sử 
dụng để sản xuất thuốc bổ; 
có nhiều loài đang bị đe 
dọa tuyệt chủng ở Việt 
Nam. 
 
Các chương trình tái trồng 
rừng đã được thực hiện 
trong nhiều năm, chúng có 
xu hướng tập trung vào 
bạch đàn độc canh và rừng 
trồng thông.  
Rất ít có các hoạt động 
trong việc bảo tồn đa dạng 
sinh học. 
 
Chuyển đổi môi trường 
sống ven biển:  bãi triều ở 
Việt Nam là nơi nuôi 
dưỡng hàng trăm loài thủy 
sinh vật, chim di trú và 
chim cư trú. Việc chuyển 
đổi bãi bồi bãi triều ở cửa 
sông Hồng là một mối đe 
dọa tiềm ẩn nghiêm trọng 
đối với các khu vực quan 
trọng nhất đối với các loài 
chim di cư  

nội địa và biển, đe doạ các hệ 
sinh thái tự nhiên có đa dạng 
sinh học cao như sông, suối, 
đầm lầy, hồ, bãi cỏ biển và 
rạn san hô ở các vùng duyên 
hải ở Việt Nam. 
 
Nhiều khu rừng ngập mặn 
ven biển, đầm phá và bãi 
triều bãi triều đã nhanh 
chóng bị chuyển sang ao nuôi 
tôm, ngao và các loài thủy 
sinh khác, và do đó, rừng 
ngập mặn chính ở nhiều tỉnh 
hầu như đã biến mất 
 
Việc nuôi công nghiệp cá da 
trơn và cá basa ở mật độ cao 
ở đồng bằng sông Cửu Long 
cũng là nguyên nhân gây ô 
nhiễm hữu cơ ở nhiều vùng 
nước, ảnh hưởng đến các hệ 
sinh thái tự nhiên và các 
cộng đồng thủy sản trong các 
khu vực này. 

chặt cây / hoa; phá rừng, cây rừng, 
bắt động vật hoang dã. 

lụt ở các khu vực trên đất 
liền quan trọng trước đây là 
rừng tự nhiên, đồng thời tạo 
ra các rào cản đối với cá di 
cư, thay đổi hành vi sinh học 
của các loài thủy sinh và gây 
ảnh hưởng lớn đến các con 
sông phía hạ lưu từ đập, 
thậm chí đến các cửa sông 
ven biển 

Nguồn: Tổng cục Thống kế VN và tính toán của tác giả.  
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Phụ lục 6  Danh mục các giải pháp tài chính ĐDSH theo Danh mục BIOFIN của Việt Nam 
 
No Mục Mã Tên gọi Cấp Điểm Chính sách liên quan Ghi chú 

1 MR 03.07 BO 
Bồi hoàn ĐDSH 
Biodiversity 
offsets 

A 1 

Hiến pháp VN xác định rằng Chính phủ có 
chính sách và khuyến khích bảo vệ môi trường 
và bảo tồn ĐDSH, ĐDSH được áp dụng cho tất 
cả các bên gây Thịệt hại cho ĐDSH (điều 63).  
Luật ĐDSH (2008) xác định nguyên tắc bồi 
hoàn ĐDSH bị mất (Điều 75) 

Cơ chế bồi hoàn ĐDSH quốc gia chưa được thiết lập. 
 Có một số công ty kinh doanh tự nguyện chi cho bồi hoàn ĐDSH 
trong các dự án của họ. Ví dụ, Coca Cola từ năm 2008 đã hỗ trợ 
các hoạt động nhằm bảo vệ Vườn quốc gia Tràm Chim và hỗ trợ 
sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống trong vùng đệm của nó.  
Holcim Ltd., một công ty quốc tế chuyên sản xuất và phân phối xi 
măng và cốt liệu, từ năm 2007 đã cung cấp kinh phí cho bảo tồn 
ĐDSH trong và xung quanh và Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang.  
Các hoạt động này hiện đang được theo dõi với việc bắt đầu một 
chương trình bù đắp ĐDSH, nhằm đền bù cho các tác động không 
thể tránh khỏi của việc khai thác đá vôi và khai thác đất sét bằng 
cách hỗ trợ thành lập hai NR mới. 

2 MR 03.07 BIO 
Bảo tồn gen 
Bioprospecting  

A 1 
Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen là một trong 7 chương trình ưu tiên 
của VN NBS 

Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Chính phủ về 
Chương trình phê duyệt bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen 
đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 xác định 3 hành động chính (thu 
thập / dự trữ nguồn gen, cơ sở đầu tư và phát triển cơ sở dữ liệu 
di truyền quốc gia) , cũng như 10 nhiệm vụ ưu tiên để nhận ra 
chương trình này. 

3 DM 08.24 CM REDD+ B 1 

Từ năm 2008, Việt Nam tham gia vào nhiều 
chương trình giảm phát thải từ mất rừng và 
suy thoái rừng (REDD), dẫn đến các chính sách 
sau: 
  (i) Kế hoạch hành động quốc gia về REDD 
2011-2020 (Nghị định 799 / QĐ-TTg, ngày 27 
tháng 6 năm 2012; (ii) Chương trình giảm GHG 
trong nông nghiệp đến năm 2020 (Nghị định 
số 3119 / QĐ-BNN-KHCN, ngày 16 tháng 12) 
2012. 

Cơ cấu quản lý REDD ở VN đã được thành lập để tiến hành các 
hoạt động đến năm 2020. VN là một trong những nước “thí điểm” 
chương trình UN-REDD. Chương trình UN-REDD đã hỗ trợ Chính 
phủ Việt Nam thành lập một mạng lưới REDD + quốc gia, nơi các 
bên liên quan khác nhau cùng nhau phối hợp các vấn đề liên quan 
đến REDD + 

4 DM 08.20 CTI 

Bán các sản phẩm 
quảng bá cho 
ĐDSH 
Products sold for 
conservation or 
wildlife 

B 3 Chưa có chính sách riêng cụ thể 
Một số vườn quốc gia bao gồm Cát Bà, Phú Quốc, Ba Vì, Phong 
Nha-Kẻ Bàng … đã phát triển và bán một loạt các sản phẩm từ đồ 
chơi, vải, mũ, vv để giúp tạo ra lợi nhuận cho bảo tồn ĐDSH 

5 MR 03.07 CD Quỹ đóng góp của A 3 VN NBS đã gọi các doanh nghiệp tham gia tài Một đánh giá bồi hoàn ĐDSH đã được thực hiện cho khu liên hợp 
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các doanh nghiệp 
Corporate and 
corporate 
foundations' 
donations 

trợ ĐDSH bao gồm thiết lập quỹ bảo tồn ĐDSH, 
bồi hoàn ĐDSH 

hóa dầu Long Sơn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Tài chính bền vững cho 
bảo tồn ĐDSH - đánh giá kinh nghiệm trong hợp tác phát triển 
Đức, Tài liệu thảo luận UFZ, 8/2017) .  
Công ty Honda tại Việt Nam đã đầu tư 3,5 tỷ đồng (146.000 đô la 
Mỹ) cho dự án trồng rừng CDM ở Hòa Bình trong năm 2003-2011 
và 4,9 tỷ đồng (205,000 đô la Mỹ) cho dự án trồng rừng CDM ở 
tỉnh Bắc Kạn năm 2013- 2020. 

6 MR 03.07 CS 

Nâng cấp công 
nghệ 
Technology 
upgrade and 
maintenance 

B 1 
Luật Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng 
(50/2010 / QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010) 

Chương trình quốc gia về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng 
lượng 2006-2015 đã hoàn thành; và Chương trình mới cho giai 
đoạn 2016-2020 đang được chuẩn bị để được phê duyệt vào năm 
2018. 

7 MR 03.07 DBS 

Đổi nợ lấy vốn 
ĐDSH 
Debt-for-Nature 
Swaps (detailed 
review) 

A 1 

VN đã tham gia vào các sáng kiến đổi nợ và đa 
phương (DNS) song phương và đa phương từ 
năm 1996 và có khoản nợ trị giá 10,4 triệu đô 
la Mỹ được đặt trong kế hoạch DNS.  

 VN đã áp dụng cơ chế DNS cho các dự án phát triển rừng.   

8 MR 03.07 DRI 

Bảo hiểm rủi ro 
Thịên tai 
Disaster risk 
insurance 

A 3 

Luật Kinh doanh bảo hiểm (24/2000 / QH10, 
ngày 09 tháng 12 năm 2000); Chính sách thí 
điểm bảo hiểm nông nghiệp (24-NQ / CP, ngày 
28 tháng 10 năm 2008) 

Bảo hiểm tài sản đang phát triển nhanh ở VN. Các công ty tư vấn 
bảo hiểm như AEGIS cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản. Nhưng bảo hiểm thực tế đối với tài sản tự 
nhiên như rừng chưa được áp dụng do rủi ro cao. 

9 MR 03.07 GL 

Tài chính vi mô 
xanh 
Green 
microfinance 

B 3 

Chính sách của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động tài chính vi mô tại VN (28/2005 / NĐ-CP, 
ngày 9 tháng 3 năm 2005); Quyết định của 
Ngân hàng Trung ương về việc cấp phép cho 
các cơ quan tài chính vi mô (03/2018 / TT-
NHNN, ngày 23 tháng 2 năm 2018) 
 

Chính sách của Chính phủ về Tổ chức và Nhóm Công tác Tài chính 
vi mô VN (http://www.microfinance.vn) đã hỗ trợ xây dựng các 
chương trình tài chính vi mô ở các ngành và các tỉnh khác nhau. Có 
một số chương trình tài chính vi mô tập trung vào giảm nghèo / cải 
thiện sinh kế với bảo vệ rừng / tự nhiên.2018) 

10 MR 03.07 GL 

Tài chính cộng 
đồng 
Community 
finance 

B 1 
 Luật Thủy sản (2017) đã khuyến khích thành 
lập Quỹ Cộng đồng (CF) để hỗ trợ bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Điều 22). c 

CF là quỹ nhỏ được tạo ra bởi các thực thể khác nhau như VQG, 
NGO, dự án phát triển cộng đồng hoặc người dân địa phương để 
đáp ứng các mục tiêu của nó. CF có thể có tên khác nhau ở các địa 
điểm khác nhau. 
CF được tài trợ bởi các dự án ODA của FAO, IFAD, ADB, JICA và các 
nhà tài trợ quốc tế khác. Hầu hết các CF đã phát triển chương trình 
tiết kiệm tín dụng quay vòng nhỏ để huy động các khoản tiết kiệm 
nhỏ của địa phương và mở rộng những người tham gia. Mỗi CF có 
mục tiêu riêng. Một số đã tập trung vào giảm nghèo hội nhập với 
bảo tồn ĐDSH hoặc bảo vệ môi trường. Ví dụ, ở VQG Cát Bà, Xuân 
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Thủy, Ba Bể, Na Hang, Bidoup-Núi Bà. 

11 DM 08.08 GP 
 Mua sắm xanh 
Green 
procurement 

A 3 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (83 / QĐ-BNN-TCLN, ngày 12 tháng 
01 năm 2016) về Chương trình quản lý rừng 
bền vững và chứng chỉ rừng năm 2016-2020 

Chương trình hướng tới quản lý bền vững và khai thác rừng, bảo 
tồn ĐDSH và cấp chứng chỉ rừng (FSC) để đáp ứng các tiêu chuẩn 
bảo vệ môi trường thị trường trong nước và quốc tế. Đến năm 
2020, rừng sẽ được cấp cho 500.000 ha rừng tại VN. 2016-2020 

12 MR 03.07 HR 

Quản lý nguồn 
nhân lực 
Human resources 
management  

A 3 
Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý cho hệ 
thống KBT tự nhiên là một trong 7 chương 
trình ưu tiên trong NBS VN. 

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quản lý cho 
hệ thống KBT tự nhiên đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Kế hoạch 
xác định 3 nhiệm vụ / giải pháp - xây dựng chính sách cải thiện 
năng lực quản lý KBT, đào tạo nâng cao năng lực và ứng dụng 
CNTT (Nghị định 626/QĐ -TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2017). 

13 DM 08.20 LS 

Dịch vụ khuyến 
nông lâm ngư vì 
bảo tồn thiên 
nhiên 
Conservation 
extension services 

B 3 

Chính phủ có chính sách khuyến khích sản xuất 
và dịch vụ trong nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm 
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn 
(02/2010 / NĐ-CP, ngày 8 tháng 1 năm 2010), 
lồng ghép cải thiện thu nhập với bảo vệ môi 
trường. 

Các tổ chức dịch vụ khuyến nông đã được thiết lập từ cấp trung 
ương đến cấp thôn. 

14 MR 03.07 MPD 

Huy động đóng 
góp của tư nhân 
Mobilization of 
private donations 

A 2 

Chính sách của Chính phủ về NGO Quốc tế tại 
Việt Nam (Nghị định 340-TTg, ngày 24 tháng 5 
năm 1996); Đăng ký NGO quốc tế tại VN (Nghị 
định 12/2012/NĐ-CP, 1/3/2012), Hoạt động 
của NGO Việt Nam (Nghị định 88/2003 / NĐ-
CP, ngày 30 tháng 7 năm 2003). 

Có nhiều NGO quốc tế khác nhau (ví dụ WWF, IUCN) và các tổ chức 
phi chính phủ của Việt Nam (ví dụ: PanNature, Hiệp hội bảo tồn 
thiên nhiên và môi trường Việt Nam) dành cho bảo vệ thiên nhiên 
và bảo tồn ĐDSH ở VN. Họ đã huy động các khoản quyên góp lớn 
từ khu vực tư nhân cho mục đích này. 

15 MR 03.07 ODA 

Huy động vốn 
ODA 
Increasing Official 
Development 
Assistance (ODA) 

A 1 

Huy động ODA được xác định trong Luật Nợ 
công. được Quốc hội VN phê duyệt vào tháng 
11/2017 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 
2018. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm huy động 
ODA và thanh toán nợ quốc tế. 

Theo kế hoạch huy động ODA giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 
251 / QĐ-TTg ngày 17/2/2016) của Chính phủ, Chính phủ dự kiến 
sẽ bảo đảm 39,5 tỷ USD cho 1203 dự án, trong đó các dự án về 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh là một trong bốn lĩnh vực ưu tiên. Các nhà tài trợ quốc tế lớn 
bao gồm WB, ADB, IMF, OFID, NDF, EU, UNAIDS, UNDP. 

16 MR 03.07 ODA 
ODA song phương 
Bilateral ODA 

B 1 
Chính sách quản lý ODA (Nghị định 
16/2016/NĐ-CP, ngày 16 tháng 3 năm 2016) 

Để huy động ODA song phương, chính phủ VN làm việc với các 
chính phủ khác như Ireland, GB, Áo, Bỉ, Canada, Kuwait, Đan Mạch, 
Đức, Hà Lan, Hàn Quốc Ý, Na Uy, Nhật Bản, New Zealand, Úc, 
Trung Quốc, Singapore và những người khác. 

17 MR 03.07 ODA 
Hỗ trợ chống Biến 
đổi khí hậu 
Climate aid 

B 1 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của 
Việt Nam giai đoạn 2016-2050 (Quyết định 
2139/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 12 năm 2011) cho 
rằng huy động ODA là một nguồn tài chính 
quan trọng để thực hiện chiến lược này. 

Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ cho ứng phó với  biến 
đổi khí hậu (SP-RCC) cho giai đoạn 2016-2020 (quyết định 2044 / 
QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2016). SP-RCC tập trung vào việc 
huy động ODA để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Bộ TNMT chịu trách 
nhiệm nhận ODA từ các đối tác bao gồm AFD, JICA, WB. 

18 MR 03.07 ODA ODA đa phương B 1 Chính sách quản lý ODA (Nghị định Các nhà tài trợ quốc tế lớn hỗ trợ VN bao gồm WB, ADB, IMF, 
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Multilateral ODA 16/2016/NĐ-CP, ngày 16 tháng 3 năm 2016) OFID, NDF, EU, UNAIDS, UNDP. 

19 MR 03.07 ODA 
Tài trợ khác 
Other Official 
Flows (OOF) 

B 1 Có một số dự án ODA có OOF. 
ODA cho VN bao gồm các khoản tài trợ (10-12%), các khoản vay ưu 
đãi (80%) và OOF (8-10%). 
http://www.thesaigontimes.vn/155671/ODA 

20 MR 03.07 NCA 

Áp dụng Tài khoản 
vốn thiên nhiên 
Promoting Natural 
capital (NC) 
accounting 

A 1 

Phát triển hệ thống kế toán vốn tài nguyên NC 
và tích hợp vào hệ thống tài khoản quốc gia 
đang được đề cập trong các chính sách khác 
nhau của chính phủ, bao gồm (i) Chiến lược 
phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 
2011-2020 (quyết định 432/QĐ-TTg, ngày 12 
tháng 4 năm 2012); (ii) Giải pháp chống chịu 
biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ tài nguyên 
và quản lý môi trường (quyết định 24-NQ/TW 
của; (iii) Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh; và (iv) Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi 
trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030. 

Có một Chương trình Nghiên cứu Quốc gia về Phát triển Hệ thống 
Tài khoản Môi trường Kinh tế (SEEA) và sự tích hợp của nó vào Hệ 
thống Tài khoản Quốc gia (SNA). Chương trình được tiến hành từ 
năm 2016-2019 bởi Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và 
Môi trường (ISPONRE) của Bộ TNMT. 

21 MR 03.07 PES 

Chi trả dịch vụ môi 
trường 
Payment for 
Ecosystem 
Services (PES)  

A 1 

 
 
Chính sách của chính phủ, bao gồm Nghị định 
99/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2010; 
Nghị định 147/2016/NĐ-CP, ngày 2 tháng 11 
năm 2016 và Luật sửa đổi Lâm nghiệp (số 
16/2017/QH14, ngày 15/11/2017, có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2019) đã phân loại chi tiết hơn 
về PES ( PFES tại VN) từ năm 2009. 
 

Ở VN, PES chỉ được áp dụng cho ngành lâm nghiệp và được gọi là 
Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES). Các công ty kinh doanh 
trong lĩnh vực thủy điện, cung cấp nước sạch, sản xuất và du lịch 
phải trả mức giá được xác định cho các chủ rừng bao gồm nông 
dân tư nhân, VQG và KBT. Tỷ lệ thanh toán như sau: Công ty thủy 
điện: 36 đồng/kwh điện thương phẩm; công ty cấp nước sạch: 52 
đồng/1 m3 nước thương phẩm; công ty du lịch: 1% -2% doanh thu 
hàng năm; công ty sản xuất: chưa quyết định. Từ năm 2011 đến 
năm 2015, số tiền chi trả DVMTR hàng năm đạt 1.200 tỷ đồng (50 
triệu USD/năm). Tổng số tiền DVMTR đã thu được lũy kế tính đến 
tháng 12/2016 lên tới 6,511 tỷ đồng (271 triệu USD). Đến tháng 
6/2016, 97,2% chi trả DVMTR (5.586.497 triệu đồng) được thu từ 
ngành thủy điện, 2,6% (149.680 triệu đồng) từ lĩnh vực cung cấp 
nước sạch và 0,15% (8,615 triệu đồng) từ ngành du lịch. Trong 
tổng số 5.024 tỷ đồng (209 triệu đô la Mỹ) hoặc 90% số tiền chi trả 
DVMTR đã được giải ngân cho khoảng 500.000 nông dân để bảo vệ 
5,87 triệu ha rừng, bằng 44% tổng diện tích rừng quốc gia. 
 

22 MR 03.07 PES 
Chi trả dịch vụ môi 
trường qua trung 
gian nhà nước 

B 1 
Chính sách của chính phủ, bao gồm Nghị định 
99/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2010; 
Nghị định 147/2016/NĐ-CP, ngày 2 tháng 11 

Tại VN, PES được áp dụng cho ngành lâm nghiệp, được gọi là Chi 
trả dịch vụ môi trường rừng (PFES). Các công ty kinh doanh trong 
lĩnh vực thủy điện, cung cấp nước sạch, sản xuất và du lịch phải trả 
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Payment for 
Ecosystem 
Services-state 
intermediation 
and/or fee 

năm 2016 và Luật sửa đổi Lâm nghiệp (số 
16/2017/QH14, ngày 15/11/2017, có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2019) đã phân loại chi tiết hơn 
về PES (PFES tại VN) từ năm 2009. 

mức giá được xác định cho các chủ rừng. Việc thanh toán được 
thực hiện thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng VN - thực thể 
tài chính của chính phủ. Quỹ BVPTR được thành lập ở cấp trung 
ương và cấp tỉnh. Quỹ BVPTR thu thập chi trả DVMTR từ các đối 
tượng nộp lớn làm việc tại hai hoặc nhiều tỉnh. Quỹ BVPTR trung 
ương giữ 0,5% số tiền DVMTR thu được là phí dịch vụ và chuyển 
99,5% cho các Quỹ BVPTR cấp tỉnh. 

 
DM 08.20 EC 

Bù đắp cho môi 
trường theo kế 
hoạch dự kiến 
Compensation for 
planned 
environmental 
damage  

A 2 

Luật Dân sự 
Luật Bảo vệ môi trường 
Chính sách của Chính phủ về Đánh giá tổn thất 
môi trường (Nghị định 03/2015/NĐ-CP, ngày 6 
tháng 1 năm 2015) 

Điều 624 của Luật Dân sự quy định rằng các cá nhân, tổ chức phải 
bồi thường thiệt hại môi trường do họ gây ra. 
Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường xác định phương pháp đền bù 
thiệt hại môi trường (tự nguyện đồng ý, kiện với tòa án) và đánh 
giá thiệt hại môi trường (xem xét tác động dài hạn và ngắn hạn, chi 
phí phục hồi môi trường). 
Chính phủ đã giao cho Bộ TNMT và chính quyền tỉnh có trách 
nhiệm yêu cầu bất kỳ cá nhân / tổ chức nào bồi thường thiệt hại 
môi trường do họ gây ra. 

23 MR 03.07 ED 

Phạt và bồi hoàn 
tổn hại môi 
trường ngoài kế 
hoạch dự kiến 
Penalties and 
other 
compensation for 
unplanned 
environmental 
damage 

A 1 
Chính sách của Chính phủ về phạt hành chính 
trong vi phạm  bảo vệ môi trường (Nghị định 
155/2016/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2016) 

Mỗi trường hợp vi phạm trong bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi 
trường, bảo tồn ĐDSH sẽ bị phạt lên tới 1 tỷ đồng (40.000 đô la 
Mỹ) cho một cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng (80.000 đô la Mỹ) cho 
một tổ chức. 

24 MR 03.07 PST 

Khuyến khích du 
lịch bền vững 
Promotion of 
sustainable 
tourism 

A 3 
Luật Du lịch (09/2017/QH14, ngày 19 tháng 6 
năm 2017) cho một tổ chức. 

Luật Du lịch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhằm khuyến 
khích phát triển du lịch sinh thái bền vững. 

25 MR 03.07 REM 
Tiền Việt kiều gửi 
về nước 
Remittances  

A 1 

 
 
Chính phủ không hạn chế việc chuyển tiền. 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 
một Lệnh (CT 03/CT-NHNN, 03/2015) về Tăng 
các khoản vay xanh và Quản lý rủi ro xã hội-
môi trường trong cung cấp tín dụng. 

Có khoảng 4 triệu người Việt sinh sống và 0,5 triệu người làm việc 
ở gần 100 quốc gia trên thế giới. Số tiền họ gửi cho người thân ở 
VN tăng nhanh: từ 0,14 tỷ USD năm 1993 lên 11 tỷ USD năm 2013 
và 13,2 tỷ USD năm 2015. Nhưng số tiền này đã giảm xuống còn 9 
tỷ USD vào năm 2016 và 2017. Từ năm 2002 và năm 2015, kiều hối 
chiếm khoảng 6,0% GDP. 
Dự kiến một phần tiền gửi này được gửi vào hệ thống ngân hàng, 
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và các ngân hàng đầu tư vào một số dự án về bảo vệ môi trường 
và tự nhiên theo chính sách của Ngân hàng Trung ương. 
Để thúc đẩy Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh cho 
giai đoạn 2014-2020, NHNN đã ban hành Lệnh CT 03/CT-NHNN, 
03/2015 về việc tăng các khoản vay xanh và quản lý rủi ro xã hội-
môi trường trong cung cấp tín dụng. NHNN yêu cầu tất cả các ngân 
hàng thương mại xem xét nhiều khoản vay hơn cho các dự án tăng 
trưởng xanh. 

26 MR 03.07 SST 
Nhãn sinh thái 
Eco-labels B 1 

Chính phủ có chính sách hỗ trợ phát triển nhãn 
sinh thái (Nghị định 04/2009/NĐ-CP, ngày 14 
tháng 1 năm 2009), trong khi việc đấu thầu 
xanh được khuyến khích trong Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh (Nghị định 
1393/QĐ - TTg, ngày 25) tháng 9 năm 2012). 

Bộ TNMT có chính sách (Quyết định 221/QĐ-BTNMT, ngày 29 
tháng 2 năm 2012) về phát triển các sản phẩm và dịch vụ của 
Green Label. Chương trình Vietnam Green Label do TCMT/Bộ 
TNMT quản lý đã hỗ trợ bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH. 

27 MR 03.07 TFI 

Thuế và phí trong 
thủy sản 
Taxes, fees and 
quotas in the 
fishery sector 

A 1 

Thuế và lệ phí về thủy sản được đề cập trong 
chính sách của chính phủ về phát triển nghề cá 
(67/2014/NĐ-CP, ngày 7 tháng 7 năm 2014 và 
172/2016/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 
2016). 

Để thực hiện chính sách của chính phủ về phát triển nghề cá, Bộ 
Tài chính đã xóa 9 loại thuế/phí đối với thủy sản (Quyết định 
117/2014/TT-BTC, ngày 21 tháng 8 năm 2014). 

28 DM 08.08 TFI 

Các khuyến khích 
và quy định trong 
nghề cá 
Refining 
incentives and 
other regulations 
in the fishery 
sector 

B 2 
Chương trình bảo vệ và phát triển nghề cá đến 
năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt (Nghị 
định 188/QĐ-TTG, ngày 13 tháng 2 năm 2012) 

Thực thi chính sách thấp, do đó bảo vệ nghề cá kém hiệu quả. 

29 MR 03.07 TNRR 

Thuế tài nguyên 
(không tái sinh) 
Taxes on natural 
resources (non-
renewable) 

A 2 

Thuế tài nguyên đã được Quốc hội phê duyệt 
vào cuối năm 2015 (Nghị định 
1084/2015/UBTVQH13, ngày 10 tháng 12 năm 
2015). 

Thuế suất đối với khai thác kim loại và vật liệu phi kim loại là 6-
27% doanh thu - được tính bằng cách nhân giá của nó với khối 
lượng sản xuất - mà các công ty đã nhận được trong năm 

30 MR 03.07 TNRR 
Thuế nhiên liệu 
Taxes on fuel  

B 1 
Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc 
hội phê duyệt ngày 15 tháng 11 năm 2010 và 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Thuế suất đối với xăng dầu là 1.000 - 4.000 đồng / lít, đối với than 
từ 10.000 - 50.000 đồng / tấn. 

31 MR 03.07 TNRN 
Thuế tài nguyên 
tái sinh 
Taxes on 

A 1 
Thuế tài nguyên đã được Quốc hội phê duyệt 
vào cuối năm 2015 (Nghị định 1084/2015 / 
UBTVQH13, ngày 10 tháng 12 năm 2015). 

Thuế suất đối với hải sản tự nhiên là 2-10%. 
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renewable natural 
capital  

32 DM 08.24 TFF 

Thuế, phí trong 
lâm nghiệp 
Taxes, Fees and 
Royalties in the 
Forestry Sector 

A 2 

Thuế tài nguyên đã được Quốc hội phê duyệt 
vào cuối năm 2015 (Nghị định 
1084/2015/UBTVQH13, ngày 10 tháng 12 năm 
2015). 

Thuế suất đối với gỗ tự nhiên, tre, củi là 00% doanh thu - được 
tính bằng cách nhân giá với khối lượng sản xuất - mà các công ty 
đã nhận được trong năm 

33 DM 08.24 TFF 
Phí thuê rừng 
Forestry 
Concession Fees 

B 2 Luật lệ phí và lệ phí (97/2015/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 

Phí nhượng quyền lâm nghiệp được áp dụng và phí thu được được 
tích hợp vào ngân sách của chính phủ 

34 DM 08.24 TFW 
Lệ phí ngành nước 
Water tariffs 

B 2 
Thuế tài nguyên đã được Quốc hội phê duyệt 
vào cuối năm 2015 (Nghị định 1084/2015 / 
UBTVQH13, ngày 10 tháng 12 năm 2015). 

Thuế suất đối với khai thác nước thiên nhiên thay đổi từ 1% đến 
10% giá bán sản phẩm. 

35 DM 08.24 TFW 

Lệ phí khai thác 
nước 
Water abstraction 
charges 

B 2 
Luật lệ phí và lệ phí (97/2015/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 

Phí cấp phép khai thác nước. 

36 DM 08.24 TFW 
Phí nước thải 
Wastewater fees 

B 3 

Luật lệ phí và lệ phí (97/2015/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được 
xác định và điều chỉnh theo các chính sách 
khác nhau của Chính phủ bao gồm: Nghị định 
67/2003 / NĐ-CP, ngày 13/6/2003, Nghị định 
04/2007 / NĐ- CP, ngày 8 tháng 1 năm 2007, 
Nghị định 26/2010 / NĐ-CP, ngày 2010, Nghị 
định 25/2013 / NĐ-CP, ngày 29 tháng 3 năm 
2013, Nghị định 154/2016 / NĐ-CP, ngày 16 
tháng 11 năm 2016. 
 

Tỷ lệ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do chính phủ quy 
định. Nghị định 154/2016 / NĐ-CP ngày 16/11/2016 quy định rằng 
từ tháng 1/2017, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được 
các công ty cấp nước sạch thu thập và chuyển sang tài chính của 
chính quyền địa phương. các tổ chức, theo: 
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cư trú: 10% phí thu được 
giữ lại trong các công ty cấp nước sạch và 25% cho môi trường địa 
phương để trang trải chi phí thu phí. 
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của công nghiệp: 25% phí 
thu gom được các công ty cấp nước sạch giữ lại để trang trải chi 
phí thu phí. 
Số tiền còn lại được tích hợp vào ngân sách của chính quyền địa 
phương để sử dụng cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và tăng 
vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương. 

37 MR 03.07 TPF 

Thuế phân bón và 
thuốc trừ sâu 
Taxes on 
pesticides and 
fertilizers  

A 2 
Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc 
hội phê duyệt ngày 15 tháng 11 năm 2010 và 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Thuế đối với thuốc diệt cỏ có giới hạn sử dụng dao động từ 500 
đến 2.000 đ / kg; Thuế đối với thuốc trừ sâu sử dụng hạn chế dao 
động từ 1.000 đến 3.000 đồng / kg. 

38 DM 08.08 TT Thuế và phí ngành 
du lịch 

A 1 Luật lệ phí và lệ phí (97/2015 / QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015).). 

Lệ phí cấp phép du lịch. 
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Taxes and fees in 
the tourism sector 

39 MR 03.07 TT 
Vé tham quan 
Entrance fees 

B 1 
Luật lệ phí và lệ phí (97/2015 / QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 

Phí vào cửa VQG được xác định bởi chính quyền địa phương. 

40 MR 03.07 TT Phí leo núi 
Climbing fees 

B 2 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

41 MR 03.07 TT 
Phí lặn 
Diving fees 

B 2 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

42 MR 03.07 TT 

Phí quay phim 
chụp ảnh 
Filming and 
photography fees 

B 2 Không được chính phủ quy định VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

43 MR 03.07 TT 
Phí cắm trại 
Camping fees 

B 2 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

44 MR 03.07 TT 

Thuê môi trường 
cho du lịch và kinh 
doanh 
Tourism, real 
estate and 
commercial 
concessions 

B 2 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

45 DM 08.08 TT 

Các phí khác về du 
lịch trong KBT 
Other KBT and 
tourism fees 

B 2 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

46   TFWI 
Taxes and fees in 
the wildlife sector  A 1 Không được chính phủ quy định. VQG có thể thu phí cho các dịch vụ trực tiếp từ khách du lịch. 

47 DM 08.24 TFWI 

Phạt săn bắt/ 
buôn bán các loài 
hoang dã 
Penalties for 
illegal hunting and 
collecting 

B 1 

Điều 190 của Luật Hình sự (Quyết định số 
100/2015 / QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015) 
và chính sách của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm trong quản lý rừng và lâm sản (157/2013 
/ NĐ-CP 11/11/2013). 

Quyết định 389 / QĐ-TTg, ngày 19 tháng 3 năm 2014 và quyết định 
09 / QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Ban chỉ đạo phòng chống buôn 
bán trái phép quốc gia - SC 398. SC 398 tích cực tiến hành đấu 
tranh buôn bán động vật hoang dã trái phép tại VN kể từ năm 
2014. Hàng trăm trường hợp buôn bán động vật hoang dã trái 
phép trong nước và quốc tế đã được ngăn chặn. Tháng 11/2016, 
VN tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ ba về buôn bán động vật 
hoang dã bất hợp pháp với sự tham gia của hơn 40 quốc gia và 
nhiều tổ chức quốc tế. Dự án Thương mại Động vật hoang dã ngăn 
chặn bất hợp pháp cho giai đoạn 2017-2021 đã được chính phủ 
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phê duyệt (307 / QĐ-TTg, ngày 9 tháng 3 năm 2017). Dự án được 
USAID tài trợ với 10 triệu đô la Mỹ và 0,46 triệu đô la Mỹ vốn đối 
ứng của VN. 

48 DM 08.08 TE 

Nâng câp công 
nghệ 
Technology 
upgrade and 
maintenance 

A 1 
Luật An toàn năng lượng và hiệu quả (50/2010 
/ QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010). 

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng an toàn và hiệu quả 
2006-2015 đã hoàn thành; một chương trình mới cho giai đoạn 
2016-2020 đang được chuẩn bị để được phê duyệt vào năm 2018. 

49 MR 03.07 TFS 
Quỹ tín thác 
Trust funds  

A 1 Quỹ ủy thác lâm nghiệp (TFF) 

TFF được thành lập năm 2004, hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát 
triển Lâm nghiệp Việt Nam (VFDS). Mục tiêu của TFF tập trung vào 
bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH và cải thiện sinh kế của người dân 
trong các khu vực phụ thuộc vào rừng, đóng góp tăng cường của 
ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân; và sự gia tăng của 
rừng trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một 
trong những thành phần của TFF là Quỹ Bảo tồn VN (VCF) cung cấp 
hỗ trợ tài chính cho KBT cho mục đích bảo tồn ĐDSHĐDSH. Nguồn 
tài chính chính là ODA với tổng cam kết là 30,9 triệu euro, do một 
ban chỉ đạo chung của các nhà tài trợ quốc tế và chính phủ VN 
quản lý. Từ năm 2016, TFF được tích hợp vào VNFF khi cả hai quỹ 
đóng góp vào mục tiêu thực hiện VFDS 2006-2020 và tuân thủ 
Tuyên bố Hà Nội. 

50   TFS 
Quỹ cho KBT 
Protected Areas 
Trust Funds 

B 2  Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) 

 VCF là một trong những thành phần của TFF, được thành lập vào 
năm 2004. VCF cung cấp hỗ trợ tài chính cho các KBT cho mục đích 
bảo tồn BD. Có khoảng 50 VQG và KBTTN đã truy cập vào quỹ này. 
Từ năm 2016 VCF không còn hoạt động nữa. 

51 DM 08.24 ĐTM 

Đánh giá tác động 
môi trường 
Environmental 
and Social Impact 
Assessments 

A 2 
Luật lệ phí và lệ phí (97/2015 / QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 

Lệ phí được áp dụng cho ĐTM, được thu thập và tích hợp vào ngân 
sách của chính phủ. 

52 DM 08.24 ĐTM 

Ký quỹ đánh giá 
tác động môi 
trường 
EIA Performance 
Bonds 

B 3 

Ký quỹ ĐTM được giải quyết theo các chính 
sách khác nhau, bao gồm Hướng dẫn liên Bộ 
giữa Bộ Tài chính và Bộ KH & CN 
(126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT), quyết 
định 71/2008/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 5 năm 
2008, quyết định 18/2013/QĐ-TTg, ngày 29 
tháng 3 năm 2013 và Nghị định 19/2015/NĐ-
CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015. 

 Chính sách xác định rằng các công ty khai thác sẽ gửi tiền cho các 
mục đích phục hồi môi trường. Số tiền gửi phụ thuộc vào chi phí 
phục hồi môi trường trong giai đoạn khai thác, được ước tính 
trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Các công ty khai thác 
sẽ gửi tiền một lần hoặc nhiều lần trong Quỹ Bảo vệ môi trường 
địa phương. Các công ty khai thác sẽ nhận lại bất kỳ khoản tiền gửi 
nào khi công ty đã hoàn thành khôi phục môi trường. 
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53 DM 08.24 ĐTM 

Phí cho phép đánh 
giá tác động môi 
trường 
EIA Permitting and 
Review Fees 

B 1 
Luật lệ phí và lệ phí (97/2015/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2015). 

 Lệ phí được áp dụng, thu thập và tích hợp vào ngân sách của 
chính phủ. 

 
 
 


