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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Dong

2. Sex: Female

3. Date of birth: July 19, 1981

4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: No. 4374/ Q -KHTN dated on 03/12/2012, by Rector of VNU
University of Science
6. Changes in academic process:
- Decision No. 741/QD– H H
dated on 31/3/2016 on allowing graduate students to
extend their time in the training program by Rector of VNU University of Science
- Decision No. 1034/QD-DHKHTN dated on 25/4/2017 on allowing graduate students
to extend their time in the training program by Rector of VNU University of Science
- Decision No. 4606/QD-DHKHTN dated on 28/12/2017 by Rector of VNU University
of Science that sending PhD. student back to office.
7. Thesis title: Research on value and affordability for forest environmental services in Ba Be
National Park, Bac Kan province
8. Major: Environmental science

9. Code: 9440301.01

10. Supervisors:
- Dr. Pham Manh Cuong
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoang Lien
11. Summary of the new findings of the thesis
- The thesis has identified economic values of 5 important forest environmental services
in Ba Be National Park, which are (i) forest carbon sequestration and storage services; (ii)
landscape tourism services; (iii) biodiversity protection services; (iv) water regulation and
maintenance services for domestic use, industrial production, hydropower, and cold water
aquaculture; (5) soil protection services against erosion.
- The thesis proposes policy recommendations to contribute to completing payment for
forest environmental services in Bac Kan and promoting financial creation for sustainable
forest management.
12. Practical applicability, if any:
The thesis’s results porvide scientific infomation for the payment for 5 key forest
environmental services in Ba Be National Park so it has high applicability in Ba Be National
Park and other national parks with similar conditions in quantifying the value of forest
environmental services and establishing payment mechanism for forest environmental services.

13. Further research directions, if any:
- Continue to study to determine the value and payment mechanism for other forest
environmental services in Ba Be National Park (such as cultural services, spiritual services,
provision of natural breeding grounds and seedlings in Ba Be National Park etc)
14. Thesis-related publications:
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3. Nguyen Thi Dong, Nguyen Thi Hoang Lien (2019), “Scientific basis of analysis and
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