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ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHÍ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI ĐỐI VỚI BẢO 

VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN TẠI VIỆT NAM 

ThS.NCS. Võ Đình Quyên Di 

Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: quyendi.vo@gamil.com 

Tóm tắt 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn em lại lợi ích kinh tế, xã hội, văn hoá và khoa 

học rất lớn và a dạng cả về lượng và chất. Đây không chỉ là những lợi ích kinh tế 

cụ thể mà còn có những giá trị vô hình to lớn ối với Việt Nam và cả thế giới. Tuy 

nhiên, ngoài việc bị e doạ thường xuyên do hoạt ộng của con người, hệ sinh thái 

rừng ngập mặn còn chịu nhiều tác ộng rõ rệt của hiện tượng biến ổi khí hậu và 

nước biển dâng, kể cả sự thay ổi về ịa hình tự nhiên. Mặc dù vậy ến nay giá trị 

dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Việt Nam vẫn chưa ược kiểm kê và ánh 

giá một cách toàn diện, lượng giá trị hệ sinh thái một cách ầy ủ. 

Bên cạnh ó, chi trả dịch vụ môi trường ối với hệ sinh thái rừng ngập mặn  

là một công cụ kinh tế ể những người ược hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái 

rừng ngập mặn chi trả cho những người tham gia duy trì, bảo vệ và phát triển các 

chức năng của hệ sinh thái ó. Trên cơ sở nhìn nhận những ưu iểm của loại phí dịch 

vụ hệ sinh thái này, bài viết sẽ tổng hợp thực trạng áp dụng thí iểm chi trả dịch vụ 

hệ sinh thái rừng ngập mặn tại một số ịa phương trong thời gian qua, nhìn nhận rõ 

những khó khăn cần giải quyết và ưa ra một số gợi ý bước ầu nhằm ạt ược hiệu 

trong triển khai việc thu phí. Từ ó thảo luận về thực trạng và ánh giá vai trò của 

chi trả dịch vụ môi trường ối với hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm ạt ược hiệu 

quả khai thác lợi ích kinh tế nhưng vẫn ảm bảo việc bảo vệ và phát triển bền vững 

hệ sinh thái rừng ngập mặn tại nước ta.  
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Từ khóa: Hệ sinh thái rừng ngập mặn, dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn, 

phí dịch vụ hệ sinh thái, chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

RỪNG NGẬP MẶN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

ThS.NCS. Phạm Thị Mai Trang 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Email: maitrang136@gmail.com 

Tóm tắt  

Trong quá trình thực hiện các hoạt ộng phát triển kinh tế xã hội, con người 

ngày càng có xu hướng tác ộng mạnh mẽ và lâu dài vào môi trường tự nhiên ể 

phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với nhu cầu khai thác 

và sử dụng ngày càng mạnh mẽ, trong khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên thường 

là các nguồn tài nguyên hữu hạn, tốc ộ phục hồi chậm, do ó tình trạng ô nhiễm 

môi trường, suy thoái môi trường tất yếu sẽ xảy ra. Để kiểm soát ô nhiễm môi trường 

hiệu quả, ồng thời kết hợp với yêu cầu về xóa ói giảm nghèo, tạo nguồn lợi sinh 

kế cho người dân, cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên – trong ó có chi trả 

dịch vụ môi trường rừng ược xây dựng và áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, 

trong ó có Việt Nam.  

Hệ sinh thái rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất 

trên thế giới. Các hệ sinh thái này có khả năng phục hồi cao, giàu a dạng sinh học 

và có khả năng thích ứng tốt ối với môi trường khắc nghiệt và biến ộng ở nơi giao 

thoa giữa ất liền và biển. Do ó, hoàn thiện pháp luật về chi trả dịch vụ hệ sinh thái 

rừng ngập mặn là cần thiết nhằm bảo ảm phát triển bền vững. Trong phạm vi bài 

viết này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích và bình luận một số hạn chế trong 

quy ịnh pháp luật hiện hành; từ ó ề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về chi trả dịch vụ môi trường ối với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam hiện 

nay. 
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Từ khóa: Chi trả dịch vụ môi trường, dịch vụ môi trường rừng ngập mặn, chi 

trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn.
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BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN DƯỚI CÁC GÓC ĐỘ LẬP PHÁP, HÀNH 

PHÁP, TƯ PHÁP TẠI ẤN ĐỘ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

Trần Nguyễn Phước Thông 

Trung tâm Liên kết ào tạo Luật sư thương mại quốc tế - Học viện Tư pháp 

Email: thongtnp20610@sdh.uel.edu.vn 

Tóm tắt 

Các vấn ề môi trường toàn cầu thường phát sinh từ quá trình khai thác tài 

nguyên thiên nhiên thiếu khoa học. Do ảnh hưởng tới sự tồn tại của con người nên 

các vấn ề về bảo vệ môi trường luôn ược ưu tiên giải quyết và mọi chính phủ có 

nghĩa vụ phải thực hiện iều này ể bảo vệ lợi ích công cộng và cải thiện mức sống 

của người dân. Một trong những quyền cơ bản của công dân là quyền ược sống 

trong môi trường sạch ẹp và duy trì sức khỏe lành mạnh (1). Trong các hệ sinh thái 

phổ biến trên trái ất thì hệ sinh thái biển óng vai trò quan trọng vì hệ sinh thái này 

có sự tồn tại của rừng ngập mặn, rạn san hô và các sinh vật khác. Hệ sinh thái biển 

cũng ang bị ô nhiễm, ặc biệt là mức ộ ô nhiễm ối với rừng ngập mặn bởi sự can 

thiệp, tác ộng của con người vào tài nguyên rừng. Bài viết này trình bày các cơ chế 

và chính sách bảo tồn rừng ngập mặn ở Ấn Độ dưới các góc ộ khác nhau, từ ó ưa 

ra khuyến nghị cho Việt Nam. 

Từ khóa: Rừng ngập mặn, pháp luật môi trường, chính sách bảo tồn.
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CHÍNH SÁCH GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS. Lê Hoài Nam, Nguyễn Võ Lực 

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG - HCM 

Email: lhnam@uel.edu.vn 

Tóm tắt 

Chính sách giao khoán bảo vệ rừng là một trong những chủ trương thể hiện 

ược sự chia sẻ trong việc từng bước ồng quản lý công tác bảo vệ rừng. Chính sách 

giao khoán bảo vệ rừng tại rừng ngập mặn Cần Giờ ược triển khai thí iểm từ năm 

1990 và ến nay ã có nhiều thành công trong việc phủ xanh bãi bồi, tạo ra hệ sinh 

thái a dạng tại rừng ngập mặn, cải thiện chất lượng môi trường và tạo ra nguồn sinh 

kế cho người dân ịa phương. Có ược thành công như vậy là nhờ các quy ịnh của 

Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, song bên cạnh ó vẫn 

còn nhiều bất cập giữa quy ịnh pháp luật và thực tiễn thi hành. Do vậy bài viết sẽ 

tập trung giới thiệu khái quát về chính sách giao khoán bảo vệ rừng, phân tích quy 

ịnh pháp luật hiện tại trên cơ sở so sánh với thực tiễn triển khai, từ ó ề xuất một 

số gợi mở ể hoàn thiện những bất cập ối với hoạt ộng giao khoán bảo vệ rừng 

ngập mặn tại Cần Giờ. 

Từ khóa: Giao khoán bảo vệ rừng, hợp ồng khoán, rừng ngập mặn Cần Giờ.
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PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP 

MẶN TỪ THỰC TIỄN TẠI CẦN GIỜ VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN 

THIỆN 

ThS. Trần Linh Huân, CN. Lê Phạm Anh Thơ 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: tlhuan@hcmulaw.edu.vn 

Tóm tắt 

Bài viết tập trung i vào nghiên cứu các chính sách pháp luật về rừng ngập 

mặn, cũng như thực trạng về phát triển bền vững rừng ngập mặn ở Cần Giờ hiện 

nay. Qua ó chỉ ra một số iểm còn hạn chế, bất cập và từ ó ưa ra một số ề xuất, 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập 

mặn nói chung và rừng ngập mặn ở Cần Giờ nói riêng. 

Từ khóa: Pháp luật, chính sách, thực tiễn, rừng ngập mặn, Cần Giờ. 

 


