
Kết quả hoạt động AI - Giai đoạn: tháng 1 – 7/2016 

Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá 

hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng ở cấp địa phương  

People and Nature Reconciliation  

Người trình bày: Nguyễn Hải Vân, PanNature  
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Mục tiêu AI – PFES 

Một hướng dẫn quốc gia về giám sát 
thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác 
động của thực hiện chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa 
phương được xây dựng, ứng dựng thử 
nghiệm và được Tổng cục lâm nghiệp 
khuyến cáo hoặc phê chuẩn áp dụng 
rộng rãi về sau theo cách tiếp cận có 
sự tham gia của các bên.  

 

 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
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AI-PFES: Vai trò và phân chia công việc giữa các tổ chức  
  

 

PanNature 
 

Corenarm
  

 

 

 

VNFF 

SEEDs 

Kết quả 1:  

Một (01) tài liệu Hướng dẫn giám sát thực hiện và 

đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách chi trả 

DVMTR.  

Kết quả 2:  

Tính khả thi của Hướng dẫn giám sát thực hiện và 

đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách chi trả 

DVMTR được khẳng định thông qua quá trình thử 

nghiệm tại các tỉnh lựa chọn 

- AI PFES FORLAND/Oxfam: Lao Cai, Kon Tum 
- WWF/ABD: Hue, Quang Nam 
- CIFOR/VFD: Son La, Nghe An và Thanh Hoa 

  
Kết quả 3:   

Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, 

tác động thực hiện chính sách chi trả DVMTR hoàn 

thiện được TCLN/Quỹ BVPTR Việt Nam khuyến cáo 

hoặc phê chuẩn áp dụng rộng rãi.  

WWF/ 

ABD 
CIFOR 
/VFD 

GFW 
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AI-PFES: Hoạt động và kết quả đạt được  

Tháng 1-4/2016 
 

Khởi động 01/03/2016 – Họp mạng lưới PFES  

Tháng 1 -2/2016: Hoàn thiện Đề xuất  

05/05/2016  
Văn bản hợp tác PanNature/FORLAND và VNFF được ký kết   

12/04/2016 – Họp với lãnh đạo VNFF  

 

Thảo luận và đàm phán giữa các bên 
liên quan để xác định vai trò và sự 
tham gia trong hoạt động xây dựng hệ 
thống giám sát đánh giá PFES.  
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Tháng 5/2016  

Phối hợp với VNFF thành lập nhóm 
chuyên gia và tập trung xây dựng bộ chỉ 
số dùng cho đánh giá – giám sát chính 
sách chi trả DVMTR  

AI-PFES: Hoạt động và kết quả đạt được (tt.)  

Tháng 6 - 7/2016 

Tháng 8/2016 

Hoàn thiện dự thảo lần 1 Bộ chỉ số giám sát – 
đánh giá chi trả DVMTR;  
 
24/05/2016: Tổ chức Hội thảo tham vấn 
đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả 
DVMTR giai đoạn 2011-2015 và thiết lập công 
cụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR tại Việt 
Nam (cùng ADB và VNFF) 

Hoàn thiện dự thảo lần 2 
về Bộ chỉ số giám sát – 
đánh giá chi trả DVMTR  

 
Gửi đến các Quỹ địa 
phương lấy ý kiến  

Tổng hợp ý kiến góp ý và  
Sửa đổi lại bộ chỉ số 
 

Họp Hội đồng Quỹ “…phối hợp 
với các bên liên quan, thống 

nhất ban hành Quy định về bộ 
chỉ số giám sát – đánh giá chi 
trả DVMTR” – tháng 12/2016.  
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AI-PFES: Các khó khăn,hạn chế và giải pháp 

 Thời gian phê duyệt AI và chuyển kinh phí của Oxfam khá chậm (tháng 
6/2016) nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện của AI.  

 Có rất nhiều tổ chức đã và đang cùng thực hiện nội dung về giám sát và đánh 
giá chi trả DVMTR (dự án VFD/CIFOR, GIZ, WWF…), nên cần khá nhiều thời 
gian để thống nhất và đàm phán giữa các bên.  

  Tốc độ làm chính sách của TCLN cũng rất nhanh, các tổ chức luôn phải theo 
dõi để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội chính sách.  

PanNature buộc phải điều tiết từ các nguồn khác để đảm bảo tiến độ.  

 Các hoạt động cần nhiều kinh phí (như xây dựng Hướng dẫn và thực địa) 
đều được đẩy vào thời gian các quý cuối năm nên cũng không gặp nhiều 
vướng mắc.  

 

 

 

 
Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
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• Thống nhất bộ chỉ số giám sát – đánh 
giá chi trả DVMTR ;  

• Cụ thể hóa các công cụ và hướng dẫn 
thực hiện ở cấp địa phương ;  

• Tổ chức tập huấn,  hỗ trợ địa phương 
thí điểm và báo cáo kết quả.  

Tháng 9-11 

• Tổ chức hội thảo công bố 
kết quả thí điểm thực hiện  
bộ chỉ số GS-ĐG; 

• Biên soạn Sổ tay hướng 
dẫn thực hiện bộ chỉ số 
giám sát đánh giá chi trả 
DVMTR cấp địa phương 

Tháng 1 – 
3/2017 

Tháng 12/2016 

• Thông qua và 
xuất bản hiện bộ 
chỉ số giám sát 
đánh giá chi trả 
DVMTR cấp địa 
phương 

 

AI-PFES: Kế hoạch tiếp theo  

Thí điểm: Kon Tum, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa,  
Huê và Quảng Nam 
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Thank for your attention!  


