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Tác động của COVID: Không có tác động nghiêm trọng (42%)  

Ảnh hưởng nghiêm trọng (58%)

Môi trường

o+ Thường xuyên tuần tra
hơn (một số bản)

o+ Nhu cầu vén rừng mở 
rộng diện tích trồng cây ăn
quả giảm do ko tiếp cận
được thị trường

+ Nhu cầu vể củi khô và 
các sản phẩm NTFPs tăng
do nhu cầu lương thực -
áp lực tăng vào tài nguyên
rừng

Kinh tế

+ Bản Trọng: thu nhập
tăng do sự khan hiếm
của thị trường đối với
một số sản phẩm nông
sản

+ Thu nhập giảm

+ Mất việc làm

+ Tăng chi phí sản xuất
va ̀ tiêu dùng

+ Gánh nặng hỗ trợ 
người nhập cư sống ở 
thành thi 

+ Thiếu ăn

Xa ̃ hội

+ Vai trò của các tổ chức xa ̃ hội (hội phu ̣ 
nữ, hội nông dân) được nâng cao

+ Nhận thức và nhu cầu tham gia bảo vệ 
rừng

+ Bạo lực gia đình

+ Tác động lên sức khỏe tinh thần và sức khỏe

+ Hạn chế giao lưu xã hội, đặc biệt ảnh hướng
tới phụ nữ

+ Phụ nữ chịu nhiều tác động hơn nam giới

+ Ti ̉ lệ thiếu tăng

+ Gia tăng khoảng cách giàu nghèo và tài sản
xã hội (tiếp cận giáo dục)



Tác động của PFES trước và sau COVID 19

Trước COVID (2017) Sau COVID (2021)
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Thu nhập của hộ gia đình có đáp ứng được các nhu cầu cần thiết

36.7

27.1

33.9
31.6

51.7

57.6
53.6

45.6

8.3
13.6 12.5

22.8

3.3 1.7 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70
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Vai trò của PFES trong việc giải quyết tác động kinh tế của COVID

• Sử dụng PFES:  mua thuốc, thức ăn hay trả hoá đơn điện, nước, tiền học cho con (33%-66%)
• Tái đầu tư vào cây giống và phân bón
• Mô hình chi tiêu tương tự trước COVID, nhưng PFES hiện trở thành nguồn có sẵn duy nhất và để phòng ngừa rủi ro. Bản

không nhận được PFES không có.
• Vai trò quan trọng đối với phu ̣ nữ
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Thu nhập trung bình trước và sau COVID (VND)

Cặp 1 Cặp 2

Phách (PFES) Trọng (non-PFES) Lùn (PFES) An Thái (non-PFES)

Nguồn thu 

nhập

Trước 

COVID
Sau COVID

Trước 

COVID
Sau COVID

Trước 

COVID
Sau COVID

Trước 

COVID
Sau COVID

Nông

nghiệp
16,997 6,930 34,988 36,693 29,204 24,991 51,700 51,513

Chăn Nuôi 43,352 5,555 -9,382 -19,742 4,824 -4,063 6,822 -5,619

Từ Rừng 7 53 -931 -1,338 -1,061 -1,134 -55 0

PFES 1,516 693 0 0 187 264 29 0



Đóng góp của PFES vào thu nhập hộ dân
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• Đối với một số hộ giàu có diện tích chi trả DVMTR lớn, chi phí DVMTR có thể bù đắp hoàn toàn chi

phí đầu tư nông nghiệp

• PFES như một điều kiện đảm bảo để vay vốn hoặc vay các khoản chi tiêu hàng ngày



Tác động của PFES đối với giới

Cả trước và sau COVID Thu nhập PFES trung bình (VND)

Theo số liêu từ Quỹ PFES 

Sơn La

Dựa trên số liệu thu thập từ

khảo sát

Bản Giới tính Trước COVID Sau COVID Trước COVID
Sau 

COVID

Lùn

Nam 1,159,625 997,125 770,000 950,000 

Nữ 1,111,500 985,000 250,667 615,000 

Phách

Nam 3,262,800 2,855,400 4,680,000 875,000 

Nữ 1,624,000 1,421,300 2,008,571 1,626,250 
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• Các mô hình chia sẻ lợi ích cho nhóm nữ giới tạo ra nhiều tác động tích cực và hiệu ứng lan toả
• Do điều kiện tiếp cận với rừng, số lượng phụ nữ nhận và hưởng PFES ít hơn nhiều so với nam giới. Chi trả 

DVMTR đối với phụ nữ thấp hơn so với nam giới. Tuy hạn chế, nhưng đóng vai trò quan trọng đối với nữ giới
• Tại bản có PFES, giảm thời gian làm việc do phải ra ngoài lao động so với bản không có PFES



Step  PFES sites Non- PFES sites 

Lun Phach Trong  An Thai 

Needed 

investment 

(USD) 

Poverty 

reduction 

strategies 

Needed 

investment 

(USD) 

Poverty 

reduction 

strategies 

Needed 

investment 

(USD) 

Poverty 

reduction 

strategy 

Needed 

investment 

(USD) 

Poverty 

reduction 

strategy 

STARTING: POOR HOUSEHOLDS 

1 50- 250 

USD 

Buying small 

livestock 

(chickens, 

ducks, fishes), 

seedlings (corn, 

rice, beans), 

fertilizer 

50-100 

USD 

buying 

new 

seedlings 

for 

agricultural 

production 

50- 100 

USD 

Buying 

corn seed, 

manure 

100 USD Improving 

irrigation 

system 

(e.g., 

water 

pump) 

 

2 400 – 

1,000 USD 

Buying buffalos 

and machines 

(e.g., ploughs), 

fruit trees 

150- 200 

USD 

Buying 

new 

seedlings 

to plant 

fruit trees 

150- 200 

USD 

Buying 

fruit tree, 

pigs, 

renting 

land  

220 USD Buying 

seeds and 

fertilizers, 

 

3   400- 

500USD 

Buy 

motorbike 

to 

transport 

agricultural 

products 

250- 300 

USD 

 

Buying 

motorbike  

400 USD Buying 

machinery, 

net house 

     500 USD Buying 

buffalo 

  

     700 USD Renting 

more land 

for 

agriculture 

production 

  

MOVE FROM POOR HOUSEHOLDS TO MEDIUM HOUSEHOLD 

4 2,500 – 

5,000 USD 

Buying big 

livestock (cow, 

buffalo), 

agriculture 

facilities 

(irrigation 

system, plow)  

750 Expand 

agriculture 

production 

2,500 Buying big 

livestock 

(cow, 

buffalo), 

renting 

more land  

1000USD Buying 

land, 

agrimotor, 

seeds, 

irrigation 

system, 

fertilizers 

MOVE FROM MEDIUM TO RICH HOUSEHOLDS 

5 9,000- 

14,000 

USD 

Buying car and 

trucks to 

transport 

agricultural 

products 

1,000 USD Stop 

borrowing 

high 

interest 

rates  

5,000  Buying big 

livestock 

(cow, 

buffalo), 

renting 

more land 

2,500USD Installing 

automatic 

watering 

system 

6       5000 USD Expand 

livestock 

and clean 

Tác động của PFES

• Mức đầu tư tài chính trung bình cần thiết để thoát nghèo

và tái đầu tư sản xuất nông nghiệp sau COVID: $400 –
$1,000  so với $40 - $230 USD từ PFES

• < 10% người nhận PFES đủ để đầu tư vào nông nghiệp
• Định nghĩa nghèo đa chiều: PFES đảm bảo sự tiếp cận

đến lương thực, điện, giáo dục, các khoản vay
• Các hộ gia đình ở thôn có PFES, với sự hỗ trợ của PFES 

có điều kiện để khắc phục hiệu quả COVID tốt hơn hộ 

dân ở thôn không có PFES

Các bước thoát nghèo trước và sau COVID
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Thông điệp chính

• Vai trò quan trọng của PFES trong việc giải quyết các tác động kinh tế va ̀ xã hội của

COVID

• Tác động của PFES thay đổi tuỳ thuộc vào mức chi trả PFES, thu nhập từ PFES,  loại
hình hợp đồng, cơ chế chia sẻ lợi ích, nguồn thu nhập của hộ dân, vị trí thôn/bản, 
giới tính

• Khi COVID xảy ra, vai trò của PFES trở nên quan trọng hơn trước, nhận thức va ̀ 
mong muốn được tham gia PFES tăng

• Vai trò của PFES trong việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phu ̣ nữ nổi bật hơn

sau COVID

• Hoàn thiện cơ chế chính sách giao đất giao rừng, đảm bảo công bằng va ̀ bình đẳng

giới tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với tài nguyên rừng va ̀ hưởng lợi từ PFES

• Nhân rộng các mô hình chia sẻ lợi ích thành công



Các hoạt động tiếp theo

• Ảnh hưởng của COVID đối với diện tích và chất lượng rừng

• Công bố kết quả khoa học trong và ngoài nước

• Mở rộng nghiên cứu tại địa bàn A Lưới, Thừa Thiên Huế

• Tiếp tục tìm kiếm hợp tác đánh giá tác động dài hạn của PFES, COVID và vai trò 

của PFES 



Xin chân thành cảm ơn cám ơn

foreststreesagroforestry.org | globallandscapesforum.org | resilient-landscapes.org

cifor.org | worldagroforestry.org

The Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry (ICRAF) envision a more 
equitable world where trees in all landscapes, from drylands to the humid tropics, enhance the environment 
and well-being for all. CIFOR and ICRAF are CGIAR Research Centers.


