
BẢNG CHỈ SỐ THEO DÕI, BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TỈNH SƠN LA 

 

Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

THỂ CHẾ, TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Tham mưu ban hành các văn bản, hướng dẫn 

1.1. Số lượng và thông tin cụ 

thể các văn bản quy phạm 

pháp luật được ban hành  

a. Liên quan đến PFES 

b. Liên quan đến giao đất 

giao rừng 

c. Liên quan đến công tác 

BVPT rừng 

Số VB, tên VB, nội dung tóm tắt 
Danh sách các văn bản và 

bản sao các văn bản đó từ 

Sở NN&PTNT 

Tổng hợp các văn bản theo mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối tháng 6 và 

tháng 12 

Gửi bản tổng hợp lên quỹ TW qua 

email 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu tháng 7 và tháng 

1 

1.2. Số lượng và thông tin cụ 

thể các văn bản chỉ đạo 

điều hành được ban hành  

a. Liên quan đến PFES 

b. Liên quan đến giao đất 

giao rừng 

c. Liên quan đến công tác 

BVPT rừng 

Số VB, tên VB, nội dung tóm tắt 
Danh sách các văn bản và 

bản sao các văn bản đó từ 

Sở NN&PTNT 

Tổng hợp các văn bản theo mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối tháng 6 và 

tháng 12 

Gửi bản tổng hợp lên quỹ TW qua 

email 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu tháng 7 và tháng 

1 

II. Công tác chỉ đạo điều hành 

1.3. Số đoàn/lượt công tác 

kiểm tra giám sát, hướng 

dẫn thực hiện chính sách 

 
Nhật ký công tác của Quỹ 

tỉnh 

Nhập số liệu vào bảng tổng hợp 

 

 

Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

1.4. Tổng số cán bộ của Quỹ 

hàng năm tại tất cả các cấp 
Phân loại theo huyện, xã, chi nhánh 

Quỹ 

Danh sách cán bộ từ phòng 

tổ chức hành chính 

Nhập số liệu vào bảng tổng hợp 

 

 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 



Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

1.5. Diện tích đất lâm nghiệp 

đã được giao theo mục 

đích sử dụng (M) 

a. Tổng diện tích theo đối 

tượng 

b. Bình quân diện tích theo 

đối tượng 

Phân loại theo huyện, xã, và đối 

tượng: 

1. Chủ rừng là tổ chức Nhà nước  

2. Ủy ban nhân dân xã  

3. Hộ gia đình, cá nhân,  

4. Nhóm hộ,  

5. Cộng đồng thôn, bản 

6. Tổ chức chính trị - xã hội 

Báo cáo diễn biến tài nguyên 

rừng,Sở NN&PTNT (đã 

được phê duyệt) 

Tổng hợp thông tin theo mẫu 

 

 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

1.6. Diện tích rừng được chi trả 

từ PFES 

a. Tổng diện tích chi trả theo 

kế hoạch 

b. Tổng diện tích chi trả thực 

tế 

c. Tổng diện tích bình quân 

theo đối tượng được chi trả 

thực tế 

Phân loại theo lưu vực, đối tượng 

mua, đối tượng sử dụng, và theo 3 

loại rừng 

- Kế hoạch chi trả 

- Báo cáo chi trả có danh 

sách kèm theo 

- Bản đồ (nếu có) 

- Cán bộ huyện gửi báo cáo (bản 

cứng đã được phê duyệt) cho 

Quỹ tỉnh  

Cán bộ 

Huyện, 

 

Tuần cuối cùng mỗi Quý 

1.7. Cập nhật đầy đủ thông tin 

CSDL chi trả DVMTR vào 

hệ thống 

Số liệu từ Quỹ Tỉnh 
Danh sách cộng tác viên 

tham gia từ phòng kỹ thuật 

Nhập số liệu vào bảng tổng hợp 

 

 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

1.8. Hệ thống phản hồi  

a. Số lượng khiếu nại đã 

được ghi nhận (cả qua điện 

thoại và văn bản) 

b. Số lượng ý kiến được phản 

hồi 

c. Số lượng ý kiến được giải 

quyết 

Theo chủ đề khiếu nại 
Báo cáo tổng hợp của Quỹ Tổng hợp ý kiến khiếu nại qua 

điện thoại và văn bản theo mẫu 

Phòng 

KHKT 

Ngay sau khi nhận được 

khiếu nại 

Tổng hợp các trường hợp đã được 

phản hồi và giải quyết theo mẫu 

Phòng 

KHKT 

Ngay sau khi khiếu nại 

được phản hồi và giải 

quyết 

Báo cáo tóm tắt về hệ thống phải 

hồi 

Phòng 

KHKT 

Tuần cuối cùng của tháng 

Tuyên truyền, phổ biến, chính sách 

1.9. Số lượng cán bộ Quỹ tham 

gia vào các đợt tập huấn 

liên quan đến PFES 

Giới (nam, nữ), chủ đề tập huấn 
- Danh sách cán bộ tham gia 

của từng lớp tập huấn 

- Tài liệu tập huấn 

 

Tổng hợp danh sách cán bộ tham 

gia tập huấn từ phòng Kế toán 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

Nhập thông tin vào mẫu Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

1.10. Số lượng các bên  cung 

cấp và sử dụng dịch vụ 

môi trường rừng được tập 

Phân loại theo huyện, xã, giới (nam, 

nữ), chủ đề tập huấn, và đối tượng: 

1. Chủ rừng là tổ chức Nhà nước  

- Danh sách những người 

tham gia của từng lớp tập 

huấn 

Tổng hợp danh sách tham gia tập 

huấn từ phòng Kế toán 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 



Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

huấn về chính sách thực 

hiện và xử phạt PFES 

2. Ủy ban nhân dân xã  

3. Hộ gia đình, cá nhân  

4. Nhóm hộ 

5. Cộng đồng thôn, bản 

6. Tổ chức chính trị - xã hội 

- Tài liệu tập huấn 

 

Nhập thông tin vào mẫu Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

1.11. Số lượng  hoạt động thông 

tin tuyên truyền 
Theo hình thức truyền thông (tờ rơi, 

áp phích, loa phóng thanh, tuyên 

truyền trực tiếp…) 

Báo cáo hoạt động truyền 

thông của Quỹ 

Tổng hợp danh sách các hoạt động 

truyền thông và nội dung truyền 

thông trong Quý 

Phòng 

KHKT 

Tuần cuối mỗi quý 

2. MÔI TRƯỜNG 
 

    

Biến động diện tích rừng 
 

    

2.1. Nguyên nhân phá rừng và 

suy thoái rừng (ME) 
Thông tin chi tiết theo huyện 

BC đánh giá tình hình vi 

phạm lâm luật của KL và 

của Ban chỉ đạo phát triển 

rừng (đã được phê duyệt) 

Báo cáo tóm tắt thông tin và đưa 

danh sách các nguyên nhân phá 

rừng và suy thoái rừng 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

2.2. Tổng diện tích rừng ở các 

cấp 

a. Tổng diện tích 

b. Tỷ lệ che phủ 

Phân theo huyện, xã, thôn và theo 3 

loại rừng(đặc dụng, phòng hộ, sản 

xuất) và theo nguồn gốc (rừng tự 

nhiên và rừng trồng) 

Báo cáo diễn biến tài nguyên 

rừng, Sở NN&PTNT (đã 

được phê duyệt) 

Nhập số liệu vào bảng tổng hợp 

 

 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

2.3. Số lượng các vụ vi phạm  - Trước và sau khi có PFES 

- Khu vực có PFES và không có 

PFES 

- Theo huyện xã 

Báo cáo từ Chi cục kiểm lâm 

(đã được phê duyệt) 

 

Tổng hợp và nhập vào biểu mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối mỗi quý 

Gửi báo cáo qua email lên Quỹ 

TW 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

2.4. Số lượng các vụ cháy rừng  - Trước và sau khi có PFES 

- Khu vực có PFES và không có 

PFES 

- Theo huyện xã 

Báo cáo từ Chi cục kiểm lâm 

(đã được phê duyệt) 

 

Tổng hợp và nhập vào biểu mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối mỗi quý 

Gửi báo cáo qua email lên Quỹ 

TW 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

2.5. Diện tích rừng bị thiệt hại 

a. Do cháy rừng 

b. Do phá hoại 

c. Do thiên tai 

- Trước và sau khi có PFES 

- Khu vực có PFES và không có 

PFES 

- Theo huyện xã 

Báo cáo từ Chi cục kiểm lâm 

(đã được phê duyệt) 

 

Tổng hợp và nhập vào biểu mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối mỗi quý 

Gửi báo cáo qua email lên Quỹ 

TW 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

2.6. Diện tích rừng phục hồi 

a. Khoanh nuôi tái sinh 

b. Trồng bù 

- Trước và sau khi có PFES 

- Khu vực có PFES và không có 

PFES 

- Theo huyện xã 

Báo cáo từ Chi cục kiểm lâm 

(đã được phê duyệt) 

 

Tổng hợp và nhập vào biểu mẫu Phòng 

KHKT 

Tuần cuối mỗi quý 

Gửi báo cáo qua email lên Quỹ 

TW 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 



Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

2.7. Sản lượng gỗ và lâm sản 

ngoài gỗ khai thác theo 

quy định 

Theo huyện xã 
Báo cáo từ Chi cục kiểm lâm 

(đã được phê duyệt) 

 

Nhập số liệu vào bảng tổng hợp 

 

 

Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

2.8. Chất lượng đất và nước  tại 

các điểm quan trắc trong 

tỉnh (ME) 

 
Báo cáo từ Sở TNMT 

 

Tổng hợp thông tin và biết báo cáo 

tóm tắt các chỉ số chất lượng 

 

Phòng 

KHKT 

30/12 hàng năm 

2.9. Chất lượng nước tại các 

Thủy điện (ME) 
 

Báo cáo từ các thủy điện 

 

Tổng hợp thông tin và biết báo cáo 

tóm tắt các chỉ số chất lượng 

 

Phòng 

KHKT 

30/12 hàng năm 

3. TÀI CHÍNH/ KINH TẾ 
 

    

Tác động của FPES 

3.1. Thu nhập bình quân của 

người dân từ DVMTR 

(mức thu từ PFES và tỷ 

trọng trong cơ cấu thu 

nhập) 

Theo xã, huyện 
Số liệu báo cáo của Chi cục 

Thống Kê 

Liên hệ và lấy thông tin từ Chi cục 

Thống Kê 

Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

Tổng hợp thông tin và báo cáo 

Quỹ TW qua email 

GĐ/ PGĐ Tuần đầu tháng 1 

3.2. Số hộ vượt ngưỡng nghèo 
Theo xã, huyện 

Số liệu báo cáo của Chi cục 

Thống Kê 

Liên hệ và lấy thông tin từ Chi cục 

Thống Kê 

Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

Tình hình ký kết hợp đồng và thu nộp tiền DVMTR 

3.3. Tổng số đơn vị sử dụng 

DVMTR (M) 

a. Đã ký hợp đồng ủy thác 

b. Chưa ký HĐ ủy thác 

c. Chậm trả 

d. Đã bị xử phạt 

Phân theo đối tượng (thủy điện, 

nước sạch, du lịch, cá nước lạnh, 

nước CN) 

Báo cáo của Quỹ tỉnh Tổng hợp thông tin theo mẫu 

 

 

Phòng 

KHKT 

Tuần cuối của tháng 

Gửi báo cáo lên Quý TW GĐ/ PGĐ Tuần đầu tháng tiếp theo 

3.4. Tổng số tiền thu từ 

DVMRT 

a. Từ TW 

b. Từ nguồn thu tỉnh (phát 

sinh và nợ năm trước) 

c. Tiền lãi 

d. Tiền xử phạt trả chậm 

Phân theo đối tượng (thủy điện, 

nước sạch, du lịch, cá nước lạnh, 

nước CN) 

Số liệu báo cáo từ phòng Kế 

Toán 

Phòng Kế toán gửi thông tin  Phòng Kế 

Toán 

Tuần cuối của quý 

Tổng hợp thông tin và báo cáo 

Quỹ TW qua email 

Phòng 

KHKT 

GĐ/ PGĐ 

Tuần đầu của quý tiếp 

theo 

Giải ngân tiền DVMTR 

3.5. Tổng số tiền giải ngân theo 

kế hoạch phê duyệt và thực 
Phân loại theo đối tượng: 

Số liệu báo cáo từ phòng Kế 

Toán 

Phòng Kế toán gửi thông tin  Phòng Kế 

Toán 

Tuần cuối của quý 



Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

tế 

a. Chi phí quản lý vận hành 

b. Chi phí dự phòng 

c. Chi cho chủ rừng (theo 

từng đối tượng) 

1. Chủ rừng là tổ chức Nhà nước  

2. Ủy ban nhân dân xã  

3. Hộ gia đình, cá nhân  

4. Nhóm hộ 

5. Cộng đồng thôn, bản 

6. Tổ chức chính trị - xã hội 

Tổng hợp thông tin và báo cáo 

Quỹ TW qua email 

Phòng 

KHKT 

GĐ/ PGĐ 

Tuần đầu của quý tiếp 

theo 

Tổng hợp thông tin và báo cáo 

Quỹ TW qua email 

Phòng 

KHKT 

GĐ/ PGĐ 

Tuần đầu của quý tiếp 

theo 

- Tổng hợp thông tin theo mẫu 
Phòng 

KHKT 

Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

- Gửi BC lên Quý TW (bản cứng 

đã được phê duyệt) 
GĐ/ PGĐ 

Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

- Tổng hợp thông tin theo mẫu 
Phòng 

KHKT 

Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

- Gửi BC lên Quý TW (bản cứng 

đã được phê duyệt) 
GĐ/ PGĐ 

Tuần đầu của Quý tiếp 

theo 

3.6. Số tiền chi trả trung bình 

theo hectare (đơn giá chi 

trả) 

 
Lấy thông tin từ các chỉ số 

trên 

 Phòng 

KHKT 

Hàng quý, 6 tháng, hàng 

năm/ tuần cuối cùng mỗi 

quý 

Đóng góp của PFES vào nguồn ngân sách ngân sách cho ngày lâm nghiệp tỉnh. 

3.7. Tổng ngân sách cho ngành 

lâm nghiệp hàng năm 

trong tỉnh 

 
Ngân sách phê duyệt của Sở 

KH Đầu tư (quyết định của 

UBND tỉnh) 

Liên hệ sở KHĐT để có ngân sách 

phê duyệt và nhập vào hệ thống 

Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

3.8. Tỷ trọng tiền DVMTR so 

với tổng ngân sách ngành 

lâm nghiệp của tỉnh 

 
Công thức tính tự động trong 

excel 

 Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

4. XÃ HỘI  
    

Tác động của PFES tới phát triển cộng đồng 

4.1. Số tiền đầu tư vào các hoạt 

động sử dụng nguồn tiền 

từ chi trả DVMTR 

a. Đầu tư cho các hoạt động 

chung cộng đồng (ví dụ: 

chi mua sắm trang thiết bị 

phụ vụ cộng đồng, chi hội 

Phân loại theo đối tượng: 

1. Chủ rừng là tổ chức Nhà nước  

2. Ủy ban nhân dân xã  

3. Hộ gia đình, cá nhân  

4. Nhóm hộ 

5. Cộng đồng thôn, bản 

Báo cáo các hoạt động đầu 

tư từ các chủ rừng (mẫu báo 

cáo cần được thiết kế và gửi 

cho các chủ rừng) 

Hướng dẫn chủ rừng làm báo theo 

mẫu; thu thập các báo cáo và gửi 

báo cáo (bản cứng) cho cán bộ 

huyện 

Cộng tác 

viên?? 

Tuần 1,2 tháng 12 

Tổng hợp thông tin vào mẫu thiết 

kế và gửi bảng tổng hợp thông tin 

cho Quỹ tỉnh 

CB huyện Tuầ 2, 3 tháng 12 



Chỉ số/ thông thu thập Phân loại số liệu 
Nguồn số liệu/ Tài liệu/ 

hình thức thu thập 
Nhiệm vụ cụ thể 

Người chịu 

trách nhiệm  

Tần xuất/ thời điểm báo 

cáo 

nghị tổng kết…) 

b. Làm quỹ thôn bản 

c. Làm quỹ tính dụng quy mô 

nhỏ 

d. Xây dựng cơ bản đường xá 

e. Đầu tư vào sản xuất nông 

nghiệp 

f. Đâu tư vào lâm nghiệp, 

BVPT rừng 

g. Chia cho hộ gia đình (số 

tiền và số hộ) 

6. Tổ chức chính trị - xã hội 

Nếu nguồn lực của Quỹ có hạn sẽ 

chỉ thu thập thông tin từ các chủ 

rừng là tổ chức mà không thu thập 

thông tin từ hộ gia đình cá nhân  

Tổng hợp thông tin cho toàn tỉnh 

và nhập vào hệ thống báo cáo 

trong Excel 

Phòng 

KHKT 

Tuần 4 tháng 12 (hoàn 

thành trước 31 tháng 12) 

4.2. Tổng số hộ có thu nhập 

thêm từ PFES 

a. Số hộ nghèo có thu nhập 

thêm từ PFES 

b. Số hộ dân tộc thiểu số có 

thu nhập thêm từ PFES 

 
Dựa vào báo cáo đầu tư của 

các chủ rừng và thông tin chi 

trả PFES cho chủ rừng là cá 

nhân, hộ gia đình 

 Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

4.3. Số chủ từng không có 

tranh chấp về ranh giới 
 

Báo cáo của Quỹ tỉnh Lấy thông tin từ báo cáo của Quỹ 

và nhập vào hệ thống 

Phòng 

KHKT 

Tháng 12 

 


