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Số:
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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60/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ
Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng
trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009
của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày
03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư
quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực
phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng
trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị
định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng đối với các dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước cho
sản xuất và đời sống xã hội; bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ,
lòng sông, lòng suối trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước;
người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức và cá nhân nước ngoài có liên
quan đến hoạt động xác định diện tích rừng trong lưu vực.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lưu vực là một vùng diện tích tự nhiên được giới hạn bởi đường phân
thủy đón nhận nước rơi và hội tụ về một dòng sông, suối, đầm, hồ, được xác
định bởi đường ranh giới khép kín theo đường phân thủy từ điểm đầu ra của lưu
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vực; trong mỗi lưu vực có thể bao gồm nhiều lưu vực nhỏ hơn gọi là tiểu lưu
vực.
2. Điểm đầu ra của lưu vực là điểm thoát nước mặt chủ yếu của lưu vực
như: điểm xả nước chính của đập thủy điện, điểm thu nước của nhà máy cấp
nước sạch hoặc cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp từ nguồn
nước lưu vực.
3. Mô hình số hoá độ cao là mô hình thể hiện bằng số sự thay đổi liên tục
của độ cao mặt đất trong không gian được sử dụng như dữ liệu đầu vào của quá
trình xử lý số liệu xác định ranh giới lưu vực.
Điều 4. Quy định về bản đồ lưu vực
1. Hệ quy chiếu bản đồ lưu vực theo tiêu chuẩn Việt Nam VN2000.
2. Tỷ lệ bản đồ áp dụng theo quy mô diện tích lưu vực như sau:
a) Lưu vực có diện tích dưới 10.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/10.000 hoặc
1/5.000.
b) Lưu vực có diện tích từ 10.000 ha đến 100.000 ha: tỷ lệ bản đồ
1/25.000.
c) Lưu vực có diện tích từ trên 100.000 ha đến 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ
1/50.000.
d) Lưu vực có diện tích lớn hơn 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/100.000.
Điều 5. Nguyên tắc xác định lưu vực
1. Xác định lưu vực gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính
phủ về phạm vi diện tích rừng cung cấp dịch vụ cho các đối tượng sử dụng dịch
vụ môi trường rừng như cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, sản xuất
công nghiệp.
2. Việc xác định lưu vực phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và công
khai, minh bạch.
3. Đối với dòng sông, suối có lưu vực nằm trên lãnh thổ Việt Nam và
quốc gia khác, thì chỉ xác định phần diện tích trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Điều 6. Phương pháp xác định lưu vực
1. Xác định lưu vực bằng bản đồ địa hình như sau:
a) Hiển thị trên màn hình máy tính bản đồ địa hình có tỷ lệ phù hợp với
diện tích của lưu vực bằng các phần mềm chuyên dụng;
b) Thể hiện tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên bản đồ địa hình;
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c) Khoanh vẽ ranh giới lưu vực bắt đầu từ điểm đầu ra dọc theo
đường phân thủy theo hướng vuông góc với đường đồng mức cho đến
khi trở lại điểm đầu ra của lưu vực thành một đường khép kín. Trường
hợp một phần diện tích lưu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì khoanh
vẽ ranh giới về cả hai phía của điểm đầu ra cho đến khi gặp biên giới
quốc gia.
2. Xác định lưu vực bằng mô hình số hóa độ cao như sau:
a) Kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình số hóa độ cao để đảm bảo độ chính xác
và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Điều 4 của Thông tư này;
b) Hiển thị tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên mô hình số hóa độ cao;
c) Xác định ranh giới lưu vực bằng các chức năng chuyên dụng trong
phần mềm GIS.
3. Xác định diện tích và các đặc trưng cơ bản khác của lưu vực.
Điều 7. Phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực
1. Bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực là bản đồ số
có độ chính xác và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Điều 4 của Thông
tư này, bao gồm các lớp dữ liệu tối thiểu: ranh giới lưu vực; địa giới hành
chính các cấp; hiện trạng rừng.
2. Chồng xếp các lớp bản đồ quy định tại khoản 1 của Điều này, truy xuất
và thống kê diện tích rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh) và phân
theo nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng).
3. Trường hợp diện tích rừng của một tỉnh trong lưu vực nằm trên địa
bàn nhiều tỉnh hoặc của một huyện trong lưu vực nằm trên địa bàn nhiều
huyện trong một tỉnh có thay đổi trên 10% so với diện tích đã công bố thì
tiến hành xác định lại diện tích rừng trong lưu vực.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và
PTNT đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp
tỉnh có trách nhiệm xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu
vực nằm trong địa giới hành chính của địa phương, trình Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh phê duyệt.
2. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương có trách nhiệm xác định
ranh giới lưu vực và diện tích rừng nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh
trở lên, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
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3. Kinh phí thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 15 và Điều
23 Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân
phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng.
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện KSNDTC;
- Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Sở: NN&PTNT, TNMT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ: NN&PTNT;
- Website Chính phủ
- Website Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Công Tuấn
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PHỤ LỤC
BIỂU THỐNG KÊ DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC

(Kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Lưu vực:........................................................................................................
Tọa độ điểm đầu ra:.......................................................................................
Năm thống kê:...............................................................................................
Đơn vị tính: ha
Đất có rừng

TT

Đơn vị
hành chính

Tổng số

1

2

3=4+7

Tổng
số
4=5+6

Rừng tự
nhiên
5

Rừng
trồng
6

Đất
khác

Ghi chú

7

8

Tổng số
I
Tỉnh ...
I.1
Huyện
I.1.1 Xã
....
....
II
Tỉnh ...
II.1
Huyện
II.1.1 Xã
....
....

...., Ngày... tháng ...năm....
Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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