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Ngày 14/01/2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Nghị Định 05) nhằm mục đích thu hút, tiếp nhận 

các nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng. Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một trong những nguồn tài 

chính quan trọng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Ngày 10/04/2008 Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg thực hiện thí điểm chi 

trả DVMTR tại tỉnh Sơn La và tỉnh Lâm Đồng. Sau hai năm thí điểm được đánh 

giá thành công, tổng kết rút kinh nghiệm. Ngày 24/09/2010 Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả DVMTR có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2011 (Nghị định 99). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) báo cáo tóm tắt 

quá trình tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (2008-2016) và thực 

hiện chính sách chi trả DVMTR (2011-2016) với các nội dung chính sau: 

1. Tổ chức thực hiện 

Để triển khai Nghị định 05 và Nghị định 99, Bộ NN&PTNT đã phối hợp 

với các Bộ, Ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 Nghị định, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 1 Quyết định và Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính ban hành 

5 thông tư hướng dẫn
1
. Việc ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn đã tạo 

điều kiện để các tỉnh triển khai tốt các hoạt động của Quỹ và chính sách chi trả 

                                           

 

1
 Nghị định 147/2016/NĐ-CP, ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 

99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 40/2015/NĐ-CP, 

ngày 27/4/2015 bổ sung, sửa đổi Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó có xử 

phạt hành chính về chi trả DVMTR; Quyết định 2284/QĐ-TTg, ngày 13/12/2010 về phê duyệt đề án triển khai 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP; Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu, thanh 

toán tiền chi trả DVMTR; Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả 

DVMTR; Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tiền chi trả 

DVMTR; Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng 

trong lưu vực làm căn cứ chi trả dịch vụ môi trường; Thông tư số 85/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý 

tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.  
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DVMTR. 

Bộ NN và PTNT và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương (Quỹ 

Trung ương) đã kịp thời ban hành hàng loạt hướng dẫn thành lập quỹ, điều lệ 

mẫu; hướng dẫn kỹ thuật, cách thức ký kết hợp đồng; tiến hành đào tạo tập huấn 

cho đội ngũ cán bộ tỉnh để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) được 

thành lập và đi vào hoạt động.   

Bộ NN&PTNT đã tổ chức xác định ranh giới, diện tích các lưu vực liên 

tỉnh, trên cơ sở đó ban hành 08 quyết định công bố diện tích rừng cung ứng 

DVMTR, làm cơ sở điều phối, uỷ thác tiền DVMTR cho các tỉnh, đảm bảo minh 

bạch, công khai, công bằng; phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo Sở 

NN&PTNT, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Quỹ tỉnh) tiến hành việc rà 

soát, xác định ranh giới, diện tích rừng trong các lưu vực cung ứng DVMTR nội 

tỉnh. Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành rà soát, xác định ranh giới, 

diện tích rừng đến từng chủ rừng, làm cơ sở chi trả tiền DVMTR đến các chủ 

rừng. 

Hàng năm, Bộ NN&PTNT, Quỹ Trung ương phối hợp với các địa phương 

tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, các hội nghị vùng. Thông qua các hội 

nghị, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo UBND các tỉnh đã nắm bắt kịp thời khó khăn 

vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ và chia sẻ những cách làm hay trong triển khai 

thực hiện chính sách. 

Định kỳ tháng, quý và cuối năm, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, 

Quỹ trung ương tổ chức các đoàn công tác, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng 

dẫn nghiệp vụ chuyên môn, kịp thời phát hiện những bất cập của chính sách để 

tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh kịp cho phù hợp. 

Từ Trung ương đến địa phương đã chú trọng mở các lớp đào tạo, tập huấn 

tăng cường năng lực, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với 

các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo vùng, hội thảo toàn quốc, thăm quan học tập 

tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức về chính sách cho các cấp, các ngành, 

bên cung ứng, bên sử dụng DVMTR và của mọi tầng lớp nhân dân. 

2. Những kết quả chủ yếu 

2.1 Thành lập và vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã thành lập Quỹ trung ương và Chủ tịch 

UBND 41 tỉnh đã thành lập Quỹ tỉnh, trong đó 38 tỉnh đã ổn định bộ máy tổ 

chức, có 9 Quỹ tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 29 Quỹ trực thuộc sở 

NN&PTNT. Hiện tại các Quỹ đã ổn định tổ chức đi vào hoạt động hiệu quả. 

Cho đến nay tổng số hợp đồng ủy thác đã được Quỹ Trung ương và Quỹ 

tỉnh ký là 471 hợp đồng. Trong đó phân theo: 

- Loại dịch vụ: Thủy điện là là 324 hợp đồng; nước sạch là 88 hợp đồng; 

du lịch là 59 hợp đồng;  

- Cấp ký hợp đồng: Quỹ Trung ương ký: 63 hợp đồng gồm 56 hợp đồng 
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thủy điện và 7 hợp đồng nước sạch; Quỹ tỉnh ký: 408 hợp đồng gồm 268 hợp 

đồng thủy điện; 81 hợp đồng nước sạch; 59 hợp đồng du lịch 

Trong thời gian tới số hợp đồng sẽ tiếp tục được đàm phán và ký là 96 

hợp đồng gồm: thủy điện 7 hợp đồng; nước sạch 6 hợp đồng; du lịch 83 hợp 

đồng.  

 2.2. Thu tiền DVMTR 

Tổng thu tiền DVMTR toàn quốc đến 30/12/2016 là 6.510,7 tỷ đồng được 

phân ra: 

- Theo cấp quản lý:  

+ Quỹ Trung ương thu 4.768,5 tỷ đồng (73,2%): 

+ Quỹ tỉnh thu 1.742,2 tỷ đồng (26,8%). 

- Theo loại dịch vụ:  

+ Thu từ cơ sở sản xuất thủy điện là 6.318,4 tỷ đồng (97,04%); 

+ Thu từ cơ sở sản xuất nước sạch là 178,4 tỷ đồng (2,73%); 

+ Thu từ dịch vụ du lịch là 13,868 tỷ đồng (0,23%). 

- Theo thời gian:  

+ Năm 2011 thu 282,928 tỷ đồng; 

+ Năm 2012 thu 1.183,915 tỷ đồng;  

+ Năm 2013 thu 1.096,389 tỷ đồng; 

+ Năm 2014 thu 1.335,013 tỷ đồng; 

+ Năm 2015 thu 1.327,779 tỷ đồng; 

+ Năm 2016 thu 1.284,66 tỷ đồng. 

 2.3. Sử dụng tiền DVMTR cho công tác quản lý bảo vệ rừng 

Số tiền chi trả cho các chủ rừng là 5.024 tỷ đồng để các hộ gia đình, cá 

nhân, tổ chức quản lý bảo vệ 5,87 triệu ha rừng chiếm 42% tổng diện tích rừng 

toàn quốc.  

Các địa phương đã được phép sử dụng gần 385 tỷ để hỗ trợ các chủ rừng 

xây dựng các công trình lâm sinh phục vụ phát triển rừng, bảo vệ rừng và phòng 

cháy chữa cháy rừng.  

Từ khi thực hiện chính sách chi trả DVMTR công tác quản lý bảo vệ rừng 

có nhiều kết quả tích cực, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng, 

diện tích rừng bị thiệt hại trong giai đoạn 2011-2015 giảm lần lượt là 32,9% và 

58,2% so với giai đoạn 2006-2010 

 2.4. Góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

Hiện tại có hơn 500 ngàn hộ gia đình, cộng đồng được nhận tiền chi trả 
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DVMTR qua hình thức chi trả trực tiếp và chi trả qua nhận khoán. Thu từ 

DVMTR bình quân chung cả nước khoảng 2 triệu đồng/hộ/năm, đã góp phần 

nâng cao thu nhập  giúp giảm khó khăn trong cuộc sống cho đồng bào. Tiền chi 

trả DVMTR chưa lớn nhưng cũng là nguồn thu quan trọng cho các hộ gia đình 

nghèo ở vùng sâu, vùng xa.  

 2.6. Tạo nguồn thu cho các chủ rừng là tổ chức phục vụ cho công tác 

quản lý bảo vệ rừng 

Tiền DVMTR đã giúp cho các tổ chức quản lý bảo vệ 4,602 triệu ha rừng 

được hưởng DVMTR, cụ thể là: 

- 208 Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ quản lý 2,94 triệu ha;  

- 81 Công ty Lâm nghiệp quản lý bảo vệ 716,5 ngàn ha;  

- 467 UBND cấp xã quản lý 590,5 ngàn ha; 

- 195 chủ rừng khác là các đơn vị công an, bộ đội, doanh nghiệp và trung 

tâm nghiên cứu quản lý là: 356,4 ngàn ha;  

Trong số 4,602 triệu ha nêu trên được các chủ rừng là tổ chức khoán 

2,748 triệu ha cho hộ gia đình, cộng đồng. 

Tiền DVMTR đã góp phần hỗ trợ cho chủ rừng có kinh phí quản lý bảo 

vệ rừng nhất là các Công ty Lâm nghiệp khi dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, 

các ban quản lý rừng đang gặp khó khăn về kinh phí và hỗ trợ kịp thời cho 

người dân miền núi bảo vệ rừng có tiền nâng cao đời sống. 

 2.7. Tạo ra nguồn tài chính bền vững, giảm áp lực chi ngân sách 

Trong giai đoạn 5 năm 2011-2015, tiền DVMTR hàng năm thu được bình 

quân 1.200 tỷ đồng. Số tiền này tương đương với 22% tổng đầu tư bình quân 

năm của toàn xã hội cho ngành lâm nghiệp. Đây là nguồn tài chính ổn định, bền 

vững có khả năng sẽ được tiếp tục tăng cao do khai các các dịch vụ môi trường 

rừng qua đó sẽ góp phần làm giảm đầu tư ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành 

lâm nghiệp.  

 3. Một số khó khăn, tồn tại 

Bên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên, trong quá trình tổ chức hoạt 

động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thực hiện chi trả DVMTR, vẫn gặp một 

số khó khăn, tồn tại, cụ thể như sau: 

a) Thu tiền DVMTR vẫn còn thấp so với tiềm năng hiện có là do: 

- Trong các loại DVMTR đượ c quy định tại Nghị định 99 hiện mới có 3 

loại DVMTR đã thực hiện  với các đối tượng là thủy điện, nước sạch và du lịch; 

các đối tượng khác như cơ sở công nghiệp có sử dụng nước mặt, nuôi trồng thủy 

sản có sử dụng nước từ rừng và dịch vụ hấp thu các bon chưa được thực hiện; 
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- Tiền DVMTR thu từ các nhà máy thủy điện là 20 đ/kwh và hiện nay là 

36đ/kwh thấp hơn nhiều so với giá trị dịch vụ môi trường do rừng tạo ra 
2
; 

- Tiền DVMTR thu từ các nhà máy sản xuất nước sạch là 52đ/m
3
 thấp hơn 

nhiều so với giá trị dịch vụ môi trường do rừng tạo ra
3
.  

b) Bình quân hàng năm thu tiền DVMTR đạt khoảng 1.200 tỷ đồng để 

quản lý bảo vệ 5.87 triệu ha rừng. Sau khi trừ chi phí quản lý, vận hành thì tiền 

DVMTR bình quân 200.000đ/ha/năm, thấp hơn nhiều so với mức hỗ trợ Nhà 

nước hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng hiện nay là 300.000đ/ha/năm. Thu nhập 

của các hộ gia đình từ DVMTR bình quân chung cả nước khoảng 2 triệu 

đồng/hộ/năm là rất thấp, khó đảm bảo cuộc sống của người làm rừng.  

c) Việc chi trả tiền DVMTR theo từng lưu vực của từng cơ sở sử dụng 

DVMTR đã tạo ra sự chênh lệch rất lớn. Chênh lệch giữu các lưu vực cung ứng 

DVMTR dẫn đến chênh rất lớn
4
 giữa nguồn thu của các tỉnh đặc biệt là các tỉnh 

trên cùng 1 lưu vực sông làm cho thu nhập của người làm nghề rừng có sự khác 

biệt rất lớn làm xuất hiện tình trạng thắc mắc, so bì, phát sinh mâu thuẫn của 

người dân ở các vùng khác nhau 

d) Một số đơn vị sử dụng DVMTR (nhà máy thủy điện, nước sạch và cơ 

sở kinh doanh du lịch) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả tiền DVMTR hoặc 

trả chậm dẫn đến nợ đọng nhiều, hàng năm tiền nợ của các đơn vị sử dụng 

DVMTR trên dưới 50 tỷ đồng gây ảnh hưởng đến kế hoạch thu, chi và kế hoạch 

quản lý bảo vệ rừng của các tỉnh.  

đ) Địa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng chưa rõ ràng. Theo 

Nghị định số 05 và một số văn bản hiện hành, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là 

tổ chức tài chính nhà nước được áp dụng cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập
5
. Địa vị pháp lý của Quỹ chưa rõ dẫn đến các địa phương hiểu 

khác nhau, vận dụng khác nhau, thiếu thống nhất, việc tự chủ tài chính gặp khó 

khăn do đó các Quỹ tỉnh gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động.  

e) Tiền DVMTR là một nguồn tài chính mới, nhiều lãnh đạo, cán bộ chưa 

                                           

 

2
 Theo Đề tài "Nghiên cứu xác định giá trị DVMTR trong lưu vực của một số hồ thuỷ điện ở Việt 

Nam" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giá trị giữ đất, giữ nước của rừng tính trung bình 

trên1 kWh dao động từ 63 đến 368 đ/kWh, trung bình là 214 đ/kWh. 
3
 Nghiên cứu của Tổ chức Winrock International tại đầu nguồn sông Đồng Nai, Lâm Đồng năm 2008 cho thấy 

giá trị DVMTR trong 1m
3  

nước sạch là 65 đồng.  
4
 Một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La thu tiền DVMTR trên cùng hệ thống sông Đà hơn 100 tỷ 

đồng/năm nhưng có những tỉnh như Phú Thọ, Hòa Bình lại rất thấp, chỉ 5-7 tỷ đồng/năm. Có những lưu vực mức 

chi trả trên 600.000 đ/ha/năm, nhưng cũng có lưu vực chỉ được chi trả 800đ/ha/năm. 
5
 Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với 

Quỹ BV&PTR, quy định về quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ thì Quỹ BV&PTR được áp 

dụng cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 

Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó đơn vị sự nghiệp công lập do cơ 

quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập. Tuy nhiên, chưa có văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết của cơ 

quan có thẩm quyền về trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập như hệ thống tổ chức Quỹ BV&PTR.   
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hiểu hết bản chất của tiền DVMTR vẫn coi như là một nguồn ngân sách nhà 

nước, luôn vận dụng cơ chế quản lý ngân sách nhà nước vào quản lý tiền 

DVMTR ít nhiều gây khó khăn trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR.  

 4. Đề xuất và kiến nghị 

 4.1 Đề xuất sửa đổi chính sách  

a) Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2008/NĐ-CP 

- Quy định địa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: Đề xuất điều 

chỉnh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; 

tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan có thẩm 

quyền quyết định thành lập; Tăng cường vai trò, quyền của Hội đồng quản lý 

Quỹ; Quy định về cơ chế quản lý tài chính của Quỹ. 

 - Quy định cơ chế tự chủ về tài chính của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng được tự chủ về quản lý, sử dụng khoản kinh phí 

quản lý của nguồn thu ủy thác theo tỷ lệ trích được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và được tự chủ về tài chính theo quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ 

chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập  

 b) Đối với chính sách chi trả DVMTR 

- Đề xuất chính sách tăng mức thu tiền DVMTR tiệm cận với giá trị 

DVMT do rừng tạo ra để tăng nguồn thu từ DVMTR. 

- Thí điểm và ban hành chính sách thu DVMTR từ các loại hình dịch vụ 

nuôi trồng thủy sản có sử dụng nước từ rừng và dịch vụ hấp thu các bon rừng.  

- Thống nhất gộp 2 thông tư: Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT Hướng 

dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu, thanh toán tiền chi trả DVMTR; Thông tư số 

80/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả DVMTR 

thành 01 thông tư thay thế theo hướng: Điều chỉnh thời gian nghiệm thu rừng 

chi trả DVMTR; Bổ sung ứng dụng Công nghệ cao (công nghệ viễn thám, công 

nghệ thông tin) vào quá trình nghiệm thu thanh toán tiền chi trả DVMTR; Điều 

chỉnh hệ số K trạng thái rừng phù hợp với thực tiễn. 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC 

ngày 16/11/2012 của Bộ NN&PTNT, Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử 

dụng tiền chi trả DVMTR theo hướng: Điều chỉnh thời hạn thanh, quyết toán 

tiền DVMTR; làm rõ cơ chế chủ rừng tự phê duyệt kế hoạch thu chi theo quy 

chế quản lý tài chính của mình và điều chỉnh bổ sung những điều khoản quy 

định tại Nghị định 147/NĐ-CP, ngày 02/11/2016. 

 4.2. Kiến nghị 

 a) Đối với Quốc Hội 

 Đề nghị Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) với 

các điều:  



7 

 

- Điều 75. Các loại dịch vụ môi trường rừng 

- Điều 76. Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng  

- Điều 77. Các loại rừng, đối tượng, hình thức chi trả và quản lý tiền dịch 

vụ môi trường rừng 

 - Điều 90. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

 b) Đối với Chính phủ 

Giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên 

cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05 trong 

năm 2018. 

 c) Đối với các Bộ, Ngành Trung ương 

- Đề nghị các Bộ, Ngành cùng phối hợp với Bộ NN&PTNT tham mưu 

cho Chính phủ sửa đổi Nghị định 05; phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị định 

147/2016/NĐ-CP, ngày 02/11/2016 (Nghị định 147) của Chính phủ về sửa đổi 

bổ sung một số điều Nghị định 99; Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực tính 

mức tiền DVMTR vào giá điện ban lẻ trong năm 2017 theo quy định tại Nghị 

định 147/2016/NĐ-CP. 

- Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ NN&PTNT về hướng 

dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR. 

- Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) và các cơ sở sản xuất thuỷ điện: Đối với các hợp đồng mua bán điện ký 

sau ngày 01/01/2017, thực hiện mức chi trả tiền DVMTR là 36 đồng/kWh điện 

thương phẩm (áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên của năm 

2017); Đối với các hợp đồng mua bán điện ký trước ngày 01/01/2017, ký bổ 

sung phụ lục hợp đồng mua bán điện với mức chi trả  tiền DVMTR là 36 

đồng/kWh điện thương phẩm theo Nghị định 147, thay cho mức 20 đồng/kWh 

điện thương phẩm. 

 d) Đối với các địa phƣơng 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 147 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 99 cho các bên cung ứng, bên sử dụng dịch vụ 

môi trường rừng và đối tượng liên quan;  

- Chỉ đạo các cơ sở cung cấp nước sạch, các đơn vị liên quan xây dựng, 

phê duyệt mức chi trả tiền DVMTR trong đơn giá nước thương phẩm từ 40 

đồng/m3 lên 52 đồng/m3 để thực hiện kể từ ngày 01/01/2017; Chỉ đạo Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng ký bổ sung phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR 

với cơ sở sản xuất thủy điện và nước sạch trên địa bàn tỉnh, áp dụng mức tiền 

chi trả DVMTR theo Nghị định 147.  

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo thu đúng, thu đủ các 

loại dịch vụ đã quy định đối tượng thu, mức thu; kiện toàn tổ chức bộ máy Quỹ 

BV&PTR, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở địa 
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phương; quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, chế độ và nguồn lực 

(kinh phí, trang thiết bị, phương tiện) để Quỹ BV&PTR yên tâm tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thu nộp tiền DVMTR và 

các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và các kênh thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận của các cấp, các 

ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.  

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Nghị 

định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về chính sách chi trả DVMTR; kiên quyết thu hồi giấy phép, 

dừng hoạt động đối với những dự án không có khả năng trồng rừng thay thế mà 

không nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ BV&PTR theo quy định, các nhà 

máy thủy điện chây ỳ không chi trả tiền DVMTR. Lồng ghép thực hiện chính 

sách chi trả DVMTR gắn với thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và 

các chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp khác. 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả 

DVMTR; giải ngân tiền DVMTR kịp thời, đầy đủ đến các chủ rừng và hộ nhận 

khoán bảo vệ rừng, không để tồn đọng tại Quỹ BV&PTR. Sớm hoàn thành dự 

án tổng điều tra, kiểm kê rừng, làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả DVMTR.  

Trên đây là báo cáo tóm tắt tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR của Bộ NN&PTNT./. 

------------------------------------------- 

 


