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LỜI GIỚI THIỆU
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai phát hành ĐẶC SAN
tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với
chủ đề “5 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, TỔ CHỨC VÀ HOẠT
ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIA
LAI (2011-2015)”. Đặc san được sự góp mặt của nhiều tác giả,
đặc biệt có 02 bài viết của đồng chí Nguyễn Bá Ngãi, PGS-TS,
Phó Tổng trưởng Tổng cục Lâm nghiệp-Giám đốc Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hoàng,
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai.
Đặc san mang dấu ấn của 5 năm đầu tiên triển khai chính sách
chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nội dung của Đặc
san được tập trung phản ánh quá trình thực hiện, những kết
quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề
xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách và tổ chức
thực hiện trong thời gian tới.
Với mong muốn nâng cao nhận thức chính sách, đồng thuận
ở mọi tổ chức, cá nhân xã hội trong thực hiện chính sách, Đặc
san cung cấp cho các bạn đọc một góc nhìn tích cực của những
người trong cuộc. Tuy nhiên, là chính sách mới, ấn phẩm “Đặc
san” ra mắt đầu tiên, các bài viết đa số có tính chất không
chuyên, khó tránh khỏi khiếm khuyết, mong bạn đọc thông cảm
và chia sẻ.
Xin trân trọng cảm ơn!
BIÊN TẬP
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Chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng sau 5
năm thực hiện (2011-2015)
Chính thức thực
hiện toàn quốc từ
ngày
theo

01/01/2011
Nghị

định

99/2010/NĐ-CP ngày
24/9/2010,

chính

sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng là
một chính sách cột
mốc, đi vào cuộc sống
nhanh, hiệu quả và
được các cấp, ngành
từ trung ương đến
địa phương, bao gồm
cả người dân ủng hộ
và tham gia tích cực.

T

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

ừ năm 2008, Chính phủ
ban hành Nghị định
số 05/2008/NĐ-CP
về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng và Quyết định số 380/
QĐ-TTg cho phép thí điểm
chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng (DVMTR)
tại tỉnh Sơn La và Lâm Đồng.
Năm 2010, Chính phủ ban
hành Nghị định số 99/2010/
NĐ-CP về chi trả DVMTR
áp dụng trên phạm vi toàn
quốc từ ngày 01/01/2011.
Loại dịch vụ môi trường
rừng được quy định trong
Nghị định này gồm: (1) Bảo
vệ đất, hạn chế xói mòn và
bồi lắng lòng hồ, lòng sông,
lòng suối; (2) Điều tiết và
duy trì nguồn nước cho sản
xuất và đời sống xã hội; (3)
Hấp thụ và lưu giữ các bon
của rừng, giảm phát thải khí
gây hiệu ứng nhà kính bằng

các biện pháp ngăn chặn suy
thoái rừng, giảm diện tích
rừng và phát triển rừng bền
vững; (4) Bảo vệ cảnh quan tự
nhiên và bảo tồn đa dạng sinh
học của các hệ sinh thái rừng
phục vụ cho dịch vụ du lịch;
(5) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn và con giống
tự nhiên, sử dụng nguồn nước
từ rừng cho nuôi trồng thủy
sản.. Các tổ chức, cá nhân sử
dụng dịch vụ này phải trả tiền
DVMTR.
Đây là một chính sách
tạo ra cơ chế dịch vụ chi trả
giữa những người sử dụng
các DVMTR và những người
cung ứng DVMTR, nhằm xã
hội hóa công tác bảo vệ rừng
và phát huy các giá trị kinh
tế của môi trường rừng trong
hoàn cảnh nguồn tài nguyên
gỗ rừng tự nhiên có giới hạn

và vốn ngân sách Nhà nước
đầu tư cho bảo vệ rừng rất
hạn chế. Chính sách chi
trả DVMTR đã qui định
khung pháp lý và thể chế
tương đối vững chắc, ràng
buộc bên sử dụng dịch vụ
(tổ chức, cá nhân hưởng lợi
DVMTR) phải trả tiền cho
bên cung ứng dịch vụ (các
chủ rừng của các khu rừng
tạo ra dịch vụ) theo hai hình
thức chi trả trực tiếp hoặc chi
trả gián tiếp theo mức chi trả
do nhà nước qui định đối với
chi trả gián tiếp hoặc theo
mức chi trả tự thỏa thuận giữa
bên cung ứng và bên sử dụng
DVMTR đối với chi trả trực
tiếp.
Chi trả dịch vụ môi trường
rừng thông qua hệ thống Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng,
Chính phủ quy định hệ thống
chi trả gián tiếp, đó là: (1)
qui định cơ chế vận hành của
chính sách thông qua Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng
(Quỹ BV&PTR) các cấp
điều tiết mối quan hệ chi trả
giữa bên cung ứng và bên sử
dụng DVMTR. Tiền chi trả
DVMTR được huy động
vào Quỹ BV&PTR, trong đó
DVMTR tạo ra từ rừng thuộc
lưu vực liên tỉnh được nộp
vào Quỹ BV&PTR Việt Nam
để điều phối cho các tỉnh có
rừng cung ứng dịch vụ liên
quan, tiền DVMTR phát sinh
từ rừng thuộc phạm vi nội tỉnh
được nộp vào Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh. Nguồn tiền
DVMTR sau khi trừ chi
phí quản lý và lập quỹ

dự phòng theo qui định, số
còn lại chi trả toàn bộ cho
chủ rừng. Nguồn thu của
chủ rừng được sử dụng vào
nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng
và quản lý theo chế độ tài
chính hiện hành áp dụng đối
với từng loại hình tổ chức của
chủ rừng; (2) tạo lập cơ sở,
điều kiện để thực hiện chi trả,
bao gồm: chế độ thu nộp tiền
DVMTR vào Quỹ; cơ chế
phân bổ, thanh toán tiền
DVMTR cho chủ rừng theo
kết quả nghiệm thu rừng hàng
năm; (3) qui định sự vận hành
tổ chức của bộ máy chi trả,
hình thành Quỹ BV&PTR
các cấp từ trung ương đến
địa phương cấp tỉnh, huyện,
xã; tùy thuộc vào tình hình
thực tế, mỗi địa phương vận
dụng tổ chức bộ máy chi trả
phù hợp, đảm bảo chính sách
được thực hiện có hiệu quả;
(4) xác lập cơ chế kiểm tra,
giám sát và đánh giá quá
trình thực thi chính sách,
qua đó, chấn chính, xử lý tổ
chức, cá nhân liên quan vi
phạm trong chi trả DVMTR.
Sau hơn 5 năm triển khai
thực hiện, chính sách chi
trả DVMTR hệ thống Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng từ
trung ương đến địa phương
đã ký hợp đồng ủy thác chi
trả DVMTR với 409 công ty
thuộc 03 lĩnh vực: thủy điện,
nước sạch, du lịch trên địa
bàn 40 tỉnh để thu ủy thác
tiền DVMTR chi trả cho các
chủ rừng. Nguồn thu từ chính
sách chi trả DVMTR trong 5
năm là 5.226 tỷ đồng (khoảng
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1.000 tỷ đồng/năm) đã tăng
4,5 lần từ 282 tỷ đồng năm
2011 đạt hơn 1.300 tỷ đồng
năm 2015, trong đó các nhà
máy thủy điện đã đóng góp
gần 98%, các cơ sở cung cấp
nước sạch và dịch vụ du lịch
sinh thái chiếm khoảng 2%
(du lịch sinh thái 0,1%). Đây
là một nguồn tài chính mới,
ổn định ngoài ngân sách nhà
nước bổ sung nguồn lực để
quản lý, bảo vệ trên 5 triệu
ha rừng cung ứng DVMTR.
Hàng năm, nguồn thu từ chi
trả DVMTR góp phần đầu
tư vào lĩnh vực lâm nghiệp
chiếm từ 22% đến 25% tổng
đầu tư toàn xã hội cho lâm
nghiệp; tạo nguồn thu nhập
bổ sung khoảng 2 triệu/hộ/
năm cho trên 348.000 hộ và
5.700 nhóm hộ, cộng đồng
dân cư trên địa bàn 40 tỉnh.

Trên địa bàn các tỉnh, cấp
ủy và chính quyền địa phương
đã tích cực vào cuộc triển khai
ngay từ khi chính sách chi trả
DVMTR có hiệu lực thi hành.
UBND tỉnh quyết định thành
lập Quỹ BV&PTR cấp tỉnh,
hình thành hệ thống chi trả
ở địa phương; chỉ đạo các bộ
phận gián tiếp, trực tiếp tham
gia quá trình thực thi chính
sách, xúc tiến hình thành các
yêu cầu chi trả theo qui định,
làm cơ sở thực hiện mối quan
hệ chi trả giữa bên cưng ứng
và bên sử dụng DVMTR trên
địa bàn tỉnh; chỉ đạo xử lý các
vấn đề khó khăn, vướng mắc
ở cơ sở cung ứng và sử dụng
DVMTR; đồng thời, đề xuất
với trung ương những vấn
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đề tồn tại, bất cập trong chính
sách và các hướng dẫn thi
hành để có sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp thực tế. Bên
cạnh đó, nhiều địa phương
đã quan tâm đúng mức và có
hiệu quả công tác quản lý chi
trả, công tác kiểm tra, giám
sát thực thi chính sách, bảo
đảm được yêu cầu quản lý
đặc thù và tính thống nhất của
chính sách. Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh đã làm tốt vai trò đầu
mối và chức năng tham mưu
cho chính quyền địa phương,
chủ động triển khai nhiệm vụ
huy động nguồn tài chính và
chi trả cho chủ rừng trên địa
bàn. Những kết quả đạt được
của các địa phương thời gian
qua trong triển khai thực hiện
chính sách là đáng ghi nhận
và khích lệ, thể hiện sự quyết
tâm của chính quyền và Quỹ
BV&PTR các cấp.
Chính sách chi trả DVMTR
sau hơn 5 năm thực hiện được
đánh giá là một trong những
thành tựu nổi bật của Ngành
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn trong giai đoạn
2011-2015, bỡi lẽ hợp lòng
dân, có hiệu quả thiết thực
và được nhân dân, các cấp,
ngành từ trung ương đến địa
phương đồng tình ủng hộ.
Bên cạnh những kết quả
nổi bật nêu trên, chính sách
chi trả DVMTR cũng có một
số hạn chế bộc lộ trong quá
trình thực hiện như: mức chi
trả DVMTR có sự chênh lệch
tiền DVMTR trên 1 đơn vị
diện tích giữa các địa phương
và ngay trong một lưu vực;

đơn giá tiền chi trả DVMTR
trên ha rừng quản lý thấp,
chưa tương xứng với công
sức, không đảm bảo thu nhập
và tạo động lực khuyến khích
người dân tham gia bảo vệ,
phát triển rừng; một số quy
định về quản lý sử dụng
tiền DVMTR, đối tượng thụ
hưởng tiền DVMTR chưa
phù hợp thực tế, chưa nhất
quán với các văn bản khác
làm chậm quá trình tổ chức
thực hiện, dẫn đến lúng túng
trong tổ chức hệ thống, lựa
chọn phương thức chi trả và
ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân
cho chủ rừng; tổ chức vận
hành hệ thống bộ máy Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng
chưa đồng bộ, nhiều tỉnh Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng
thuộc Sở, nhiều tỉnh lại trực
thuộc UBND tỉnh.
Trước yêu cầu của thực
tiễn đặt ra, thời gian tới cần
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chú trọng tập trung những
vấn đề sau:
- Một là, sửa đổi, bổ sung
Nghị định 99/2010/NĐ-CP
phù hợp với thực tiễn triển
khai và khai thác đúng giá
trị vốn có; bãi bỏ một số thủ
tục hành chính không cần
thiết trong thực hiện chính
sách. Trên cơ sở đó, hướng
dẫn triển khai những qui định
thay đổi, bảo đảm sự thống
nhất thực hiện chính sách trên
phạm vi cả nước.
- Hai là, nghiên cứu, triển
khai thực hiện chi trả DVMTR
đối với các cơ sở công
nghiệp có sử dụng nước từ
môi trường rừng, hấp thụ và
lưu giữ các bon từ rừng, nuôi
trồng thủy sản sử dụng nguồn
nước từ rừng, nhằm tăng
thêm nguồn tài chính phục vụ
cho công tác quản lý bảo vệ
rừng trên cả nước.

Hội thảo tham vấn đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
giai đoạn 2011-2015 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng
tại Việt Nam

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 về Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng gắn với Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Ba là, tăng cường sự
chỉ đạo, điều hành của
chính quyền địa phương,
bảo đảm chính sách chi trả
DVMTR được vận hành
thông suốt, hiệu quả. Chính
sách chi trả DVMTR đạt
được kết quả phụ thuộc vào
việc tổ chức thực hiện tại địa
phương, nơi diễn ra quan hệ
chi trả giữa các bên sử dụng,
cung ứng DVMTR với Quỹ
BV&PTR tỉnh. Cơ chế vận
hành của chính sách đòi hỏi
tuân thủ theo qui định. Hoạt
động chi trả DVMTR bảo
đảm sự công khai, minh bạch
của các chủ thể trong quan hệ
chi trả, mỗi bên tham gia vào
quá trình chi trả, đề cao trách
nhiệm và nghĩa vụ thực hiện.
Quỹ BV&PTR làm tốt vai trò
tham mưu đề xuất; chủ động
phối hợp với các ngành liên
quan cấp tỉnh trong hướng

dẫn, kiểm tra, giám sát đánh
giá việc chấp hành chính sách
truyền tác động đến các đối
tượng trực tiếp thụ hưởng
và hiệu quả mang lại đối với
công tác quản lý bảo vệ rừng
trên địa bàn tỉnh.
- Bốn là, chú trọng công
tác truyền thông chính sách,
đây là một yêu cầu bắt buộc
đối với các bên tham gia trực
tiếp vào quá trình thực thi
chính sách. Bằng nhiều hình
thức và phương pháp tuyên
chính sách để không ngừng
nâng cao nhận thức, tự giác
chấp hành nghiêm túc các
qui định, thúc đẩy sự vận
hành chính sách đạt các mục
tiêu đặt ra; tạo sự đồng thuận
cao trong xã hội, để các cấp,
ngành và nhân dân tích cực
hỗ trợ, giám sát quá trình thực
hiện chính sách ở địa phương.

- Năm là, tiếp tục nghiên
cứu hoàn thiện hệ thống tổ
chức Quỹ BV&PTR từ trung
ương đến địa phương về mô
hình hoạt động, cơ chế vận
hành, cơ cấu tổ chức của bộ
máy điều hành và các chế
độ, chính sách liên quan đến
tổ chức, con người…để triển
khai áp dụng thống nhất trên
phạm vi cả nước.
Tin tưởng rằng, với kết quả
đạt được trong 5 năm qua,
chính sách chi trả DVMTR
sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh,
khai thác tốt hơn nguồn lực
xã hội đối với các loại dịch vụ
còn lại, góp phần quan trọng
thực hiện Chiến lược phát
triển lâm nghiệp Việt Nam
đến năm 2020 và những năm
tiếp theo
N.B.N
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CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH GIA LAI
Nguyễn Đức Hoàng
Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Những kết quả
đạt được sau 5
năm thực hiện
chính sách chi
trả dịch vụ môi
trường rừng trên
địa bàn tỉnh là sự
nổ lực của cả hệ
thống chính trị ở
địa phương. Trong
đó, có sự đóng góp
tích cực của các cơ
sở sử dụng dịch vụ
môi trường rừng
và sự đồng thuận
của cả xã hội đã
góp phần tích cực
vào sự nghiệp bảo
vệ và phát triển
rừng trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.

G

ia Lai có diện tích tự
nhiên 1.553.693 ha,
đất lâm nghiệp có rừng
625.433 ha, trong đó diện tích
cung ứng dịch vụ môi trường
rừng 495.187 ha, chiếm
79,4% diện tích rừng toàn
tỉnh. Tiềm năng phát triển
thủy điện của tỉnh khá lớn,
trữ lượng khoảng 10,5-11 tỷ
KWh. Môi trường rừng đã và
đang cung cấp các loại dịch
vụ cho sản xuất thủy điện,
kinh doanh nước sạch, du lịch
sinh thái…Tính đến cuối năm
2015, diện tích rừng trong lưu
vực chi trả đã cung ứng dịch
vụ cho 43 nhà máy thủy điện
và 03 nhà máy sản xuất nước
sạch trên địa bàn tỉnh.

Sau khi chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng
có hiệu lực thi hành, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã quyết định
thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh, chỉ đạo các
sở, ngành liên quan phối hợp
với Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng xác lập cơ sở và điều
kiện cần thiết nhằm huy động
nguồn thu và thực hiện chi
trả, hướng dẫn về nghiệp vụ,
đẩy mạnh hoạt động truyền
thông, bảo đảm tiền dịch vụ
môi trường rừng được sử
dụng đúng mục đích quản lý
bảo vệ rừng và cải thiện sinh
kế người làm nghề rừng, đặc
biệt đối với đồng bào dân tộc
thiểu số sống gần rừng.

Trong 5 năm qua, tiền
dịch vụ môi trường rừng đã
huy động vào Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh 287.534
triệu đồng. Chi trả 250.484
triệu đồng (chiếm 87,1%) cho
38 chủ rừng là tổ chức nhà
nước, 87 UBND cấp xã, 07
chủ rừng là cộng đồng dân
cư thôn. Các cơ sở sử dụng
dịch vụ môi trường rừng đã
chấp hành tốt nghĩa vụ theo
quy định của chính sách và
cam kết, kê khai nộp đủ số
tiền dịch vụ môi trường rừng
phát sinh hàng năm, không
có tình trạng nợ tiền dịch

vụ môi trường rừng, bảo
đảm tiến độ giải ngân đến
các chủ rừng theo đúng qui
định. Với số tiền dịch vụ môi
trường rừng huy động bình
quân từ 60-65 tỷ đồng/năm
đã góp phần giảm nhẹ gánh
nặng ngân sách tỉnh chi cho
hoạt động lâm nghiệp (tương
đương 48,53%/năm). Các
ban quản lý rừng đặc dụng,
phòng hộ được tăng thêm
nguồn kinh phí, tạo điều kiện
triển khai, mở rộng diện tích
khoán quản lý bảo vệ rừng.
Các công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên lâm

nghiệp có nguồn để giải
quyết tình trạng khó khăn về
tài chính do dừng khai thác
gỗ rừng tự nhiên, chuyển
sang thực hiện nhiệm vụ quản
lý bảo vệ rừng. Ủy ban nhân
dân cấp xã từ chỗ chưa có khả
năng bố trí kinh phí từ ngân
sách cho công tác quản lý bảo
vệ rừng, nay đã có điều kiện
để triển khai nhiệm vụ bảo vệ
rừng do xã quản lý. Nguồn
tiền dịch vụ môi trường rừng
được chi trả, là điều kiện để
mở rộng diện tích rừng khoán
cho dân quản lý bảo vệ, ngoài
ra còn được bố trí để thực hiện

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại
Hội nghị Sơ kết 3 năm (2011 - 2013).

Một số hình ảnh hoạt động
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các giải pháp phòng chống
cháy rừng và các công trình
nghiệp vụ lâm sinh khác, góp
phần ngăn chặn, giảm thiểu
các hành vi phạm Luật Bảo
vệ và Phát triển rừng, bảo vệ
môi trường sinh thái. Số hộ
nhận khoán và hợp đồng bảo
vệ rừng được chú trọng triển
khai mở rộng. Với mức chi
trả bình quân hộ nhận khoán
4,4 triệu đồng/hộ/năm đã tạo
điều kiện cho hộ gia đình, cá
nhân tăng thêm thu nhập, cải
thiện đời sống, đặc biệt đối
với đồng bào dân tộc thiểu số
sống ở vùng gần rừng, đã và
đang tham gia tích cực vào
công tác quản lý bảo vệ rừng,
gắn bó với rừng và góp phần
bảo đảm an ninh trật tự trên
địa bàn.

của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Rừng cung ứng dịch vụ môi trường tại Ban QLRPH Bắc Ia Grai

trong 5 năm qua, cần tập
trung thực hiện một số nhiệm
vụ sau:

Tuy nhiên, quá trình thực
thi đã bộc lộ những tồn tại,
khó khăn, vướng mắc. Đơn
giá chi trả giữa các lưu vực
sông có sự chênh lệch lớn,
gây ảnh hưởng về tâm lý đối
với các hộ về thu nhập cũng
như trách nhiệm trong bảo vệ
rừng. Tỷ lệ % phân chia nguồn
thu dịch vụ môi trường rừng
do trung ương điều phối đối
với lưu vực liên tỉnh chưa
tương đồng với tỷ lệ % phân
chia thuế tài nguyên nước.
Nguồn thu dịch vụ môi trường
rừng của một số loại dịch
vụ đã được qui định nhưng
chậm hướng dẫn triển khai.

Thứ nhất, Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng tỉnh cùng
các sở, ngành liên quan tiếp
tục nghiên cứu chính sách
và thông qua thực tiễn triển
khai ở địa phương, phát hiện
những tồn tại, bất cập từ phía
chính sách và hướng dẫn thi
hành để kịp thời phản ánh
kiến nghị với trung ương sớm
sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn
cho phù hợp tình hình thực
tế; Chủ động đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh về những chủ
trương, giải pháp thiết thực
trong tổ chức thực hiện, tháo
gỡ những vướng mắc, khó
khăn, bảo đảm chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng
phát huy hiệu quả hơn nữa.

Thời gian tới, để chính
sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng tiếp tục phát huy
những thành tựu đạt được

Thứ hai, các bên cung
ứng và sử dụng dịch vụ môi
trường rừng cần nâng cao ý
thức, trách nhiệm trong thực

hiện nghĩa vụ và quyền lợi
theo qui định, xác định đây là
điều kiện tiên quyết cho thực
thi chính sách; Coi trọng công
tác truyền thông, xem đó là
một nhiệm vụ thường xuyên
và được tiến hành đồng bộ ở
các cấp, các ngành và cơ sở;
Đẩy mạnh công tác kiểm tra,
giám sát thực thi chính sách
đối với các bên cung ứng và
sử dụng dịch vụ môi trường
rừng, kịp thời chấn chỉnh
những sai sót, xử lý đúng qui
định các vi phạm.
Thực hiện tốt các nội dung
nêu trên là góp phần đưa
chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng, một chính sách
đúng đắn và hợp lòng dân, đi
vào cuộc cuộc sống, góp phần
tích cực vào sự nghiệp bảo vệ
phát triển rừng và hỗ trợ nâng
cao đời sống cho đồng bào
sống gần rừng trên địa bàn
tỉnh
N.Đ.H

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lần thứ II

Hội nghị công chức, viên chức năm 2016

Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông Ngyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục Trưởng TCLN, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đến thăm
và làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Đoàn Bộ Nông nghiệp Cộng Hòa Kazakhstan đến thăm, làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tìm hiểu về tổ chức
vận hành Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương

Một số hình ảnh hoạt động
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Cuộc họp thảo luận thống nhất việc phân chia lưu vực giữa 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên tại Gia Lai do Tổng cục
Lâm nghiệp chủ trì

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ & PTR - Sở
Nông nghiệp & PTNT- Sở Tài Chính về công tác kiểm
tra, giám sát bên cung ứng DVMTR

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ & PTR - Sở
Công Thương - Cục Thuế Tỉnh về công tác kiểm tra,
giám sát bên sử dụng DVMTR

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
đến làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
đến làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
đến làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm

Đ/c Nguyễn Minh Trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
cho 2 Đ/c: Võ Văn Hạnh và Đỗ Văn Lợi

Tập huấn Chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng cho cấp huyện, xã

Đ/c Võ Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho
Đ/c Trần Trưng

Đ/c Võ Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho Đ/c Phan Thanh Tín

Tập huấn Cơ sở dữ liệu về chi trả Dịch vụ môi trường rừng cho các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng là tổ chức
nhà nước và UBND cấp xã
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ÔNG TÁC
BẢO VỆ RỪNG
GẮN VỚI CẢI
THIỆN SINH KẾ NGƯỜI DÂN SỐNG GẦN RỪNG
				TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC IA GRAI

C

hính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng
(DVMTR) nhằm huy
động các nguồn lực xã hội để
bảo vệ và phát triển rừng, góp
phần thực hiện chủ trương xã
hội hóa nghề rừng; nâng cao
nhận thức và trách nhiệm đối
với công tác bảo vệ và phát
triển rừng của những người
được hưởng lợi từ rừng hoặc
có tác động ảnh hưởng trực
tiếp đến rừng; nâng cao năng
lực hiệu quả quản lý, sử dụng
và bảo vệ rừng góp phần thực
hiện chiến lược phát triển
Lâm nghiệp; cải thiện sinh kế
của người làm nghề rừng.

Hàng năm, tiền DVMTR
nhận được là 5,2 tỷ đồng, đã
tạo điều kiện cho Ban quản lý
rừng phòng hộ Bắc Ia Grai có
nguồn thu triển khai các hoạt
động quản lý bảo vệ rừng
mà trước kia chưa có nguồn
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được chi trả số tiền là: 2,615
tỷ đồng, bình quân mỗi hộ
nhận được trong một năm 5,2
triệu đồng.

Nguyễn Xuân Thưởng
Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai

để bố trí và huy động được
lượng lớn người dân tham gia
công tác bảo vệ rừng gắn với
trách nhiệm, quyền lợi của
từng cá nhân; người dân vừa
nhận tiền khoán bảo vệ rừng
mà vẫn được phép khai thác
những lâm sản phụ từ rừng.
Đơn vị không chỉ thực hiện
bố trí lực lượng đi kiểm tra
thường xuyên diện tích rừng
tự quản lý bảo vệ mà còn
triển khai công tác kiểm tra,
giám sát, cùng tham gia công
tác tuần tra, bảo vệ rừng với
các nhóm hộ của cộng đồng
nhằm đảm bảo công tác tuần
tra, kiểm tra hàng tháng, quý
năm theo kế hoạch đề ra .
Qua 5 năm thực hiện chính
sách, nguồn tiền DVMTR đã
góp phần quan trọng trong

công tác quản lý bảo vệ rừng
trên địa bàn toàn tỉnh. Là đơn
vị quản lý diện tích rừng cung
ứng dịch vụ môi trường rừng
14.582,9 ha, bởi vậy Ban
Quản lý rừng phòng hộ Bắc
Ia Grai gặp không ít khó khăn
trong công tác quản lý rừng
do lực lượng mỏng, không
thể kịp thời theo sát và xử
lý những tình huống liên
quan tác động đến rừng. Để
làm tốt công tác quản lý bảo
vệ rừng, Ban Quản lý rừng
phòng hộ Bắc Ia Grai đã thực
hiện ký hợp đồng khoán bảo
vệ rừng với diện tích 7.601,4
ha chiếm gần 52,1% diện tích
rừng cung ứng, cho 6 cộng
đồng dân cư thôn gồm 498 hộ
dân là đồng bào dân tộc thiểu
số. Hàng năm 06 cộng đồng
thôn nhận khoán bảo vệ rừng

Cái được lớn nhất của
việc giao khoán cho cộng
đồng bảo vệ rừng là góp phần
quan trọng trong việc thực
hiện chủ trương xã hội hóa
nghề rừng; giúp cho cơ quan
quản lý trực tiếp giảm bớt
được lượng lớn công việc,
bù đắp nguồn nhân lực thiếu
hụt thông qua huy động một
nguồn nhân lực từ nhân dân
cho công tác quản lý bảo vệ
rừng nhất là các hộ đồng bào
dân tộc sinh sống trong rừng,
sống gần rừng; người dân đã
ý thức được trách nhiệm của
mình, không còn tình trạng
vào rừng chặt phá khai thác
lâm sản trái phép, hạn chế đến
mức thấp nhất việc lấn chiếm
đất rừng làm nương rẫy, khi
phát hiện những vụ việc xâm
hại đến rừng người dân trực
tiếp ngăn chặn và báo cáo cơ
quan có trách nhiệm để ngăn
chặn, kiểm tra, xử lý kịp thời;
không để xảy ra cháy rừng,
không còn nạn lâm tặc vào
khai thác gỗ trái phép trong
rừng; Rừng hiện giờ phần nào
đã thật sự có người quản lý và
bảo vệ ngày càng tốt hơn.
Người dân được nhận tiền
khoán bảo vệ rừng, còn được
Ban Quản lý rừng phòng hộ
Bắc Ia Grai thuê, hợp đồng
thực hiện các nhiệm vụ
bảo vệ rừng như chăm sóc
rừng trồng, làm đường băng
cản lửa v.v… từ nguồn tiền

Người dân kiểm tra trên diện tích rừng được Ban quản lý giao khoán quản
lý bảo vệ.

DVMTR, thu nhập của người
dân được bổ sung, công ăn
việc làm được ổn định, đời
sống của các hộ gia đình sống
gần rừng được cải thiện đáng
kể, tăng thu nhập góp phần
tích cực vào công cuộc xóa
đói giảm nghèo, ổn định an
ninh, chính trị, trật tự ở địa
phương; nhiều hộ gia đình đã
có tiền đầu tư phát triển kinh
tế gia đình, mua sắm được
những vật dụng, đồ dùng sinh
hoạt, phát triển chăn nuôi gia
súc, đầu tư cho con cái học
hành v.v…
Trong thời gian tới, thiết
nghĩ mô hình khoán bảo vệ
rừng cho cộng đồng cần được
nhân rộng đến các Ban Quản
lý rừng phòng hộ, đặc dụng,
Công ty lâm nghiệp, UBND
xã nhằm đạt được 2 mục tiêu
huy động lực lượng lớn trong
nhân dân cho công tác bảo vệ
rừng và xóa đói giảm nghèo,
cải thiện sinh kế cho người
dân, nhất là đồng bào dân
tộc thiểu số. Ngoài ra, chính

sách chi trả DVMTR gắn với
cơ chế, chính sách bảo vệ và
phát triển rừng, giảm nghèo
nhanh, bền vững và hỗ trợ
đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2016 – 2020 theo Nghị
định số 75/2015/NĐ-CP được
triển khai sẽ hỗ trợ thêm cho
người dân nhận khoán bảo vệ
rừng cung ứng DVMTR với
mức chi trả cao hơn hiện tại
theo quy định chính sách; từ
đó khuyến khích người dân
tận tâm, có trách nhiệm hơn,
bố trí công tác tuần tra rừng
thường xuyên và có hiệu quả
hơn trong công tác bảo vệ
rừng góp phần cùng với các
cơ quan quản lý đưa ngành
lâm nghiệp ngày càng phát
triển bền vững
N.X.T
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DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

C

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

ông ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
được thành lập ngày 01/6/1989 chuyên
hoạt động trong lĩnh vực năng lượng,

đặc biệt là năng lượng tái tạo, cơ điện, xây
dựng, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và giám sát
thi công.... Qua hơn 27 năm phát triển và
đổi mới, hiện tại GEC có vốn điều lệ 745 tỷ
đồng, sở hữu trực tiếp và gián tiếp 15 nhà
máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất
đạt gần 84,5MW. Đến nay, các dự án do GEC
thực hiện đã đi vào hoạt động và phát huy
hiệu quả. Bình quân sản lượng điện hàng

Lê An Khang
Tổng Giám đốc GEC

năm vào khoảng 310,5 triệu kwh.
Từ khi chính sách có hiệu lực thi hành đến
nay, Công ty đã chấp hành đầy đủ các qui
định về nghĩa vụ: ký hợp đồng ủy thác với
Quỹ BV&PTR, thực hiện kê khai và nộp tiền
chi trả DVMTR vào quỹ đúng kỳ, đúng số.
Kết quả qua 5 năm thực hiện chi trả như sau:

Đvt: Ngàn đồng

STT

TÊN NHÀ MÁY

2011

2012

2013

2014

2015

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Điện liên doanh
Nhà máy HChan
Nhà máy HMun
Nhà máy Ayun Thượng
Nhà máy Kênh Bắc
Nhà máy Thượng Lộ
Điện cung ứng ( = I+II )
Nhà máy Ayun Hạ
Nhà máy IaĐrăng 1
Nhà máy IaĐrăng 2
Nhà máy IaĐrăng 3
Nhà máy IaMeur 3
Nhà máy IaPuch 3
Nhà máy IaLốp
Nhà máy Đăk Pi Hao 2
Nhà máy Đăk Pi Hao 1
Nhà máy Đa Khai
Nhà máy Ayun Thượng 1A
Nhà máy Thác Ba
CỘNG

3,430,997
1,244,904
1,638,815
547,278
0
0
2,341,355
399,696
70,096
135,579
173,448
166,288
628,218
11,631
732,153
0
0
0
24,246
5,772,351

4,101,026
1,249,024
1,609,907
1,122,715
119,381
0
2,385,202
470,362
76,671
139,194
173,099
156,630
570,231
15,804
762,980
0
0
0
20,232
6,486,229

4,046,158
1,280,457
1,512,554
1,152,303
100,843
0
2,428,468
389,205
66,297
123,090
164,227
158,645
543,359
14,070
723,909
0
226,918
0
18,748
6,474,625

3,626,572
1,106,683
1,379,324
1,013,783
126,782
0
3,084,214
444,309
68,615
129,686
166,161
153,206
576,663
17,157
599,344
353,899
554,506
0
20,668
6,710,786

2,564,032
845,081
1,025,331
484,886
108,588
100,146
2,898,199
308,433
58,266
114,763
141,941
116,899
442,710
9,901
507,459
361,863
570,689
265,274
0
5,462,231

TỔNG
CỘNG

17,768,785
5,726,149
7,165,931
4,320,965
455,594
100,146
13,137,438
2,012,005
339,945
642,312
818,876
751,667
2,761,183
68,563
3,325,845
715,762
1,352,113
265,274
83,894
30,906,223

Hình ảnh: Nhà máy thủy điện H Chan

Từ kết quả trên, Công ty có đánh giá
như sau: (1) Nguồn nước cho sản xuất thủy
điện là nguyên liệu đầu vào của nhà máy,
có tính chất tiên quyết để duy trì sản xuất,
nếu thiếu nó, coi như nhà máy ngừng hoạt
động. Để có nguồn nước thường xuyên, nhờ
vào sự điều tiết và duy trì nguồn nước từ
môi trường rừng; để bảo vệ đất chống xói
mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối
tại các hồ, đập thủy điện cũng nhờ vào môi
trường rừng thực hiện chức năng này. Có thể
khẳng định rằng DVMTR đã và đang cung
cấp nguồn nước, bảo đảm các nhà máy thủy
điện hoạt động thường xuyên bất kỳ trong
mọi tình huống thay đổi thất thường về thời
tiết. (2) Theo đó, tiền chi trả DVMTR là
một khoảng chi phí hạch toán vào giá thành
điện, phản ánh giá trị đầy đủ của điện thương
phẩm. Khoản chi phí này được chi trả cho
bên cung ứng DVMTR mà Công ty có nghĩa
vụ thanh toán, để bù đắp chi phí quản lý bảo
vệ rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR
và tạo thu nhập cho người làm nghề rừng.
Tiền DVMTR phụ thuộc vào mức chi trả
và sản lượng điện thương phẩm. Theo đó,
hình thành mối quan hệ chi trả giữa người
cung ứng và người sử dụng DVMTR trong

cơ chế thị trường, đòi hỏi rừng trong lưu
vực chi trả phải bảo đảm số lượng và chất
lượng để cung ứng dịch vụ, đáp ứng sản xuất
cho từng nhà máy thủy điện. Như vậy, mối
quan hệ này biểu hiện sự ràng buộc về quyền
lợi , nghĩa vụ giữa các bên với nhau, không
tách rời nhau. Thông qua Quỹ BV&PTR,
với chức năng nhận ủy thác từ bên sử dụng
DVMTR có trách nhiệm thực hiện chi trả cho
chủ rừng, đồng thời cung cấp đầy đủ thông
tin về tình hình chi trả và kết quả quản lý bảo
vệ rừng cung ứng cho các bên. Qua đó, nâng
cao ý thức trách nhiệm của mỗi bên trong
quá trình thực hiện chính sách. Rừng cung
ứng DVMTR ngày càng được quản lý bảo
vệ, càng tạo điều kiện để các nhà máy thủy
điện được duy trì và phát triển, vừa bảo đảm
ổn định và có cơ hội tăng doanh số và thu
nhập, sẽ chi trả nhiều hơn tiền tiền DVMTR.
(3) Quá trình thực hiện nghĩa vụ chi trả, Công
ty được sự hỗ trợ của Quỹ BV&PTR trong
hướng dẫn chính sách và trực tiếp giúp Công
ty giải quyết thu nợ bên mua điện để chi trả
tiền DVMTR của các năm 2011-2012, đã tạo
điều kiện để Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ
theo qui định.

Tuy nhiên, thời gian qua, Công ty chỉ
mới dừng lại việc chấp hành nghĩa vụ chi trả
DVMTR theo qui định, chưa quan tâm phối
hợp với Quỹ BV&PTR và các cơ quan chức
năng của tỉnh trong việc tham gia nghiệm
thu, đánh giá số lượng, chất lượng rừng cung
ứng dịch vụ thuộc lưu vực chi trả. Thời gian
tới, môi trường rừng vẫn tiếp tục là yếu tố
quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Tăng cường sự hiểu biết
lẫn nhau giữa Công ty với các chủ rừng trong
lưu vực cung ứng DVMTR cho các nhà máy
thủy điện cũng là một yêu cầu tất yếu. Vì thế,
Công ty sẽ có kế hoạch, bố trí thời gian tham
gia vào quá trình giám sát về công tác quản
lý bảo vệ rừng, cùng với chủ rừng thực hiện
quyền lợi và nghĩa vụ chi trả DVMTR ngày
càng tốt hơn
L.A.K
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ông tác kiểm tra giám
sát nhằm phát hiện
và chấn chỉnh kịp
thời các sai sót, tồn tại trong
việc quản lý sử dụng tiền chi
trả DVMTR tại các đơn vị
cung ứng; qua công tác kiểm
tra, giám sát đánh giá được
hiệu quả của các đơn vị cung
ứng trong việc sử dụng nguồn
chi trả DVMTR vào công tác
quản lý bảo vệ rừng.
Tính đến thời điểm
30/6/2016, Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh đã thu ủy
thác tiền chi trả DVMTR từ
các đơn vị sử dụng DVMTR
với số tiền là 332.799 triệu
đồng, tạo lập nguồn tài chính
mới ngoài ngân sách để chi
trả cho các đơn vi cung ứng
dịch vụ môi trường rừng thực
hiện công tác quản lý bảo vệ
và phát triển rừng bền vững,
cải thiện sinh kế người làm
nghề rừng, với tổng số tiền đã
chi trả là: 264.749 triệu đồng
đạt khoản 90% số phải chi trả.
Trong đó, chi trả cho 38 chủ
rừng là tổ chức Nhà nước với
tiền chi trả là: 196.567 triệu
đồng, 87 tổ chức không phải
là chủ rừng được Nhà nước
giao trách nhiệm quản lý rừng
(UBND cấp xã) với số tiền
chi trả là: 67.126 triệu đồng
và 07 chủ rừng là cộng đồng
dân cư thôn với số tiền chi trả
là: 1.055 triệu đồng; quản lý
bảo vệ với tổng diện tích rừng
cung ứng DVMTR (theo số
nghiệm thu thanh toán năm
2015) là: 495.186,76 ha.
Căn cứ vào các quy định
hiện hành về công tác kiểm

khoán quản lý bảo vệ rừng
(đối với chủ rừng là tổ chức),
hợp đồng bảo vệ rừng (đối
với UBND cấp xã); Việc
chấp hành dự toán thu, chi
tiền DVMTR hàng năm được
phê duyệt đối với nguồn thu
tương ứng diện tích tự bảo
vệ; Việc chấp hành về trình
tự, thủ tục thực hiện đầu tư
XDCB, mua sắm trang thiết
bị, phương tiện xe máy phục
vụ công tác bảo vệ rừng.

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN CHI
TRẢ DVMTR TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nguyễn Thị Thu Hòa
Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai
tra, giám sát, nhằm đảm bảo sách chi trả DVMTR; kiểm
việc quản lý sử dụng tiền chi toán báo cáo tài chính tiền chi
trả tiền DVMTR có hiệu quả, trả DVMTR năm 2013,2014
đúng mục đích cho công tác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển
quản lý bảo vệ rừng, Quỹ Bảo rừng tỉnh; Phối hợp Sở Tài
vệ và Phát triển rừng tỉnh và chính, Sở Nông nghiệp và
các cơ quan quản lý nhà nước Phát triển nông thôn thực
liên quan đã quan tâm xúc hiện kiểm tra, giám sát trực
tiến công tác kiểm tra, giám tiếp tại 03 đơn vị chủ rừng
sát đối với bên cung ứng là tổ chức Nhà nước và 04
DVMTR thông qua các hoạt UBND cấp xã về việc chấp
động cụ thể: Kiểm toán độc hành trình tự, thủ tục, hồ sơ
lập 10 chủ rừng là tổ chức chi trả, đơn giá chi trả, thời
nhà nước và 06 UBND cấp điểm chi trả, đối tượng ký
xã về tuân thủ các quy định nhận tiền thực tế so với đối
của nhà nước thực hiện chính tượng trong hợp đồng giao

Kết quả kiểm tra, giám sát
việc quản lý sử dụng tiền chi
trả DVMTR các đơn vị cung
ứng dịch vụ về cơ bản chặt
chẽ, tuân thủ đúng quy định
hiện hành của Nhà nước:
Tiền chi trả DVMTR chủ yếu
phục vụ cho công tác quản
lý, bảo vệ rừng; đối tượng
được chi trả chủ yếu là người

đồng bào dân tộc thiểu số
trực tiếp tham gia quản lý
bảo vệ rừng; đơn giá chi trả,
thời điểm chi trả cho các đối
tượng nhận khoán, hợp đồng
bảo vệ rừng cơ bản phù hợp
với đơn giá, thời điểm chi trả
của Quỹ tỉnh; đối với nguồn
thu tương ứng với phần diện
tích của chủ rừng tự tổ chức
quản lý bảo vệ chấp hành
đúng các nội dung chi theo
dự toán được phê duyệt phục
vụ cho công tác quản lý bảo
vệ rừng; về trình tự, thủ tục
đầu tư XDCB: làm đường
ranh cản lửa, làm chòi canh,
nuôi dưỡng rừng trồng, mua
sắm trang thiết bị, bảo hộ
lao động, xe máy,…tuân thủ
đúng trình tự thủ tục về đầu
tư XDCB, thủ tục chỉ định
thầu theo Luật Đấu thầu; tài
sản, trang thiết bị, phương
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tiện mua sắm chủ yếu phục vụ
cho công tác triển khai chính
sách chi trả DVMTR trên địa
bàn. Ngoài ra, kiểm tra, giám
sát còn phỏng vấn ngẫu nhiên
mỗi đơn vị từ 02-03 hộ nhận
khoán, hợp đồng bảo vệ rừng.
Qua phỏng vấn các hộ nhận
khoán, hợp đồng đều xác nhận
có nhận đúng, đủ tiền chi trả
DVMTR do đơn vị cung ứng
chi trả; chữ ký trên danh sách
ký nhận tiền đúng chữ ký của
họ, có vài trường hợp chữ ký
trong danh sách ký nhận tiền
do người thân trong gia đình
ký thay.

Tuy nhiên, qua kết quả
kiểm tra, giám sát việc
quản lý sử dụng tiền chi trả
DVMTR tại các đơn vị cung
ứng phát hiện những tồn tại,
thiếu sót như: Tiền chi trả

Đoàn liên ngành liên ngành gồm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
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Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện việc giám sát, chi trả tiền DVMTR
đến người dân tham gia bảo vệ rừng

DVMTR tại một số xã còn
tồn lớn chưa sử dụng; đơn giá
chi trả cho hộ nhận khoán,
hợp đồng bảo vệ rừng còn
thiếu so với đơn giá thanh
toán của Quỹ tỉnh; thời điểm
chi trả còn chậm trễ so với
thời điểm chi trả của Quỹ tỉnh;
Về chi phí đầu tư xây dựng,
mua sắm tài sản cố định, tại
một số chủ rừng là tổ chức,
UBND cấp xã chưa tuân thủ
đúng quy trình theo quy định
của Luật Đấu thầu trong thực
hiện các gói thầu xây lắp,
nuôi dưỡng rừng trồng, mua
sắm trang thiết bị, công cụ
bảo vệ rừng,..; Sử dụng tiền
chi trả DVMTR cho những
nội dung không liên quan đến
công tác quản lý bảo vệ rừng
như: Hỗ trợ các đơn vị trên
địa bàn làm cổng chào, trang
bị hệ thống đèn led, hỗ trợ
kinh phí cho xây dựng khu
lưu niệm,..; Các định mức chi
không có trong quy định nhà
nước nhưng không được quy
định trong Quy chế chi tiêu
nội bộ của đơn vị như: hỗ trợ

21

Phát triển nông thôn kiểm tra,
giám sát tại các đơn vị cung
ứng DVMTR. Tập trung
kiểm tra, giám sát tiền chi trả
cho các hộ nhận khoán, hợp
đồng bảo vệ rừng về đơn giá
chi trả, thời điểm chi trả, đối
tượng ký nhận tiền chi trả,
nhằm phát hiện chấn chỉnh
kịp thời những sai sót trong
quá trình chi trả tiền DVMTR
cho các hộ nhận khoán, hợp
đồng bảo vệ rừng.

xăng xe, chi khoán công tác
phí.
Để công tác kiểm tra, giám
sát ngày càng phát huy hiệu
quả, thời gian tới cần tổ chức
thực hiện một số nhiệm vụ
sau:
Thứ nhất, Phối hợp với Sở
Công thương, Cục thuế tỉnh
tiến hành kiểm tra, giám sát
tại các cơ sở sử dụng dịch vụ
về chi trả tiền DVMTR qua
các năm. Trước mắt tập trung
kiểm tra, giám sát tại các đơn
vị sử dụng dịch vụ có tiền chi
trả DVMTR lớn; đối chiếu
sản lượng điện, nước thương
phẩm trong tờ khai quyết
toán tiền chi trả DVMTR cho
Quỹ tỉnh với sản lượng điện,
nước thương phẩm kê khai,
quyết toán thuế tài nguyên
để xác định số tiền chi trả
DVMTR mà cơ sở sử dụng
dịch vụ phải nộp về Quỹ.
Thứ hai, Phối hợp với Sở
Tài chính, Sở Nông nghiệp và

Thứ ba, Đơn vị cung ứng
DVMTR sử dụng tiền chi
trả DVMTR phải thực hiện
công khai, minh bạch về giao
khoán, hợp đồng bảo vệ rừng;
về quyền lợi, nghĩa vụ giữa
các bên tham gia về diện tích,
đơn giá, thời điểm chi trả; về
dự toán thu, chi và sử dụng
tiền DVMTR đối với nguồn
thu phần diện tích do chủ
rừng và UBND xã tự quản lý;
về kết quả nghiệm thu rừng
và quyết toán tài chính đối
với nguồn thu DVMTR trong
nội bộ đơn vị và cho tất cả hộ
nhận khoán, hợp đồng bảo
vệ rừng nhằm tạo điều kiện
mọi người giám sát thúc đẩy
chính sách chi trả DVMTR
được thực hiện thông suốt,
hiệu quả
N.T.T.H

SỬ DỤNG TIỀN DVMTR CHO CÔNG
TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI VÙNG ĐỆM
VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH
NGUYỄN VĂN HOAN
Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

V

ườn Quốc gia Kon
Ka Kinh có diện
tích 42.143,25 ha,
trong đó, rừng cung ứng
dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) 39.335,52 ha,
chiếm 93,3% diện tích quản
lý. Vùng đệm có diện tích
15.184,48 ha, nằm trên địa
bàn của 23 thôn làng, thuộc 7
xã của 3 huyện Mang Yang,
KBang và Đăk Đoa; có 6.710
hộ gia đình (32.088 nhân
khẩu) sinh sống, đa số là dân
tộc thiểu số người BaNa, với
60% là hộ nghèo, 16% là hộ
cận nghèo. Nhân dân sống
trên địa bàn có tập quán du
canh, du cư, phát rừng làm
nương rẫy, săn bắt động vật
hoang dã làm thức ăn đã hình
thành lâu đời, ăn sâu vào
trong tiềm thức là thách thức
không nhỏ trong công tác
quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn
đa dạng sinh học của đơn vị.
Thực tế cho thấy, tại các
khu bảo tồn, vườn quốc gia,
ngoài những khu vực không
có hoặc chịu rất ít tác động của
con người với những qui định

kiểm soát chặt chẽ, được gọi
là “vùng lõi”, cần thúc đẩy
phát triển kinh tế thân thiện
với môi trường, phát triển
giáo dục và bảo tồn các giá
trị văn hóa truyền thống ở các
vùng xung quanh được gọi là
“vùng đệm”, trong đó, người
dân địa phương đóng vai trò
chủ chốt. Có như vậy, công
tác bảo tồn mới đạt hiệu quả
lâu dài và bền vững.
Kết quả thực hiện chính
sách chi trả DVMTR đạt được
sau 5 năm tại vùng đệm của
VQG Kon Ka Kinh, cụ thể:
Một là, Tiền chi trả
DVMTR nhận được trong 5
năm 28.805 triệu đồng, bình
quân 5.760 triệu đồng/năm,
đã bổ sung vào nguồn lực tài
chính hàng năm của đơn vị,
chiếm 25% tổng nguồn vốn sự
nghiệp lâm nghiệp, phản ánh
giá trị kinh tế từ hoạt động
lâm nghiệp của VQG Kon Ka
Kinh vào phát triển kinh tế,
đồng thời, thực hiện nhiệm
vụ quản lý bảo vệ rừng. Theo
đó, đơn vị đã tập trung mở
rộng diện tích giao khoán bảo

vệ rừng đối với vùng đệm
cho hộ gia đình, cộng đồng
dân cư sống trong vùng. Tính
đến cuối năm 2015, diện tích
giao khoán bảo vệ từ 8.000
ha tăng lên 11.200 ha, chiếm
73,7% diện tích vùng đệm,
tăng 1,4 lần so với trước khi
thực hiện chính sách. Số hộ
nhận khoán bảo vệ rừng từ
320 hộ tăng lên 449 hộ, tăng
40%, chiếm 6,7% tổng số hộ
trong vùng. Đây là cơ hội để
đông đảo người dân trong
vùng tham gia vào chính sách
chi trả DVMTR;
Hai là, Môi trường rừng
được giữ vững. Từ năm 20082011 có 56 vụ vi phạm Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng, sau
khi thực hiện chính sách chi
trả DVMTR đến 2015, số vụ
vi phạm giảm xuống còn 40
vụ; phục hồi và phát triển hệ
động vật, thực vật; bảo vệ các
hệ sinh thái rừng và đa dạng
sinh học có tác dụng quan
trọng trong phòng hộ đầu
nguồn cho các sông: sông Ba,
Đăk Pne và sông A Yun, điều
hòa khí hậu, duy trì cân bằng
sinh thái và môi trường, chắn
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gió, chống bão, lũ lụt, sạt lở
đất cho vùng hạ lưu, hệ thống
giao thông trong vùng, giảm
tác động và những rủi ro của
thiên tai, góp phần vào chiến
lược phát triển lâm nghiệp
quốc gia và phát triển kinh
tế - xã hội địa phương;
Ba là, Tiền DVMTR chi
trả cho hộ nhận khoán bảo vệ
rừng trong 5 năm 6.435 triệu
đồng, chiếm 22,3% tổng số
đã nhận, bình quân 5,2 triệu
đồng/hộ/năm đã bổ sung thu
nhập cho hộ nhận khoán. Hỗ
trợ phát triển cộng đồng vùng
đệm khoảng 1 tỷ đồng/năm
vào các hạng mục công trình
cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ
trợ cho 5 tổ liên ngành các
xã vùng đệm hàng chục triệu
đồng/năm và hợp đồng với
các cá nhân đồng bào dân tộc
thiểu số sống trong vùng đệm
để bảo vệ rừng giáp ranh. Tác
động của chính sách về xã hội
trong vùng đệm đã góp phần
cải thiện đời sống người làm
nghề rừng, từng bước thoát
nghèo; tạo động lực thúc đẩy
họ cùng với đơn vị tăng cường
công tác quản lý bảo vệ rừng;
củng cố khối đại đoàn kết
dân cư và ổn định trật tự an
toàn xã hội trong vùng đệm.
Ngoài ra, tiền DVMTR đã chi
hỗ trợ cho các lực lượng bảo
vệ rừng tại chỗ hàng năm từ
300 đến 500 triệu đồng, phối
hợp với lực lượng kiểm lâm
của VQG thực hiện hàng trăm
đợt tuần tra, truy quét lâm tặc
trong vùng đệm, cũng đã góp
phần hạn chế thấp nhất việc
khai thác, phá rừng và săn

bắt động vật rừng trái phép.
Mọi hoạt động chi trả giữa
đơn vị với hộ nhận khoán và
các giải pháp hỗ trợ phát triển
cộng đồng trong vùng được
thực hiện công khai, minh
bạch từ các khâu hợp đồng
giao khoán bảo vệ rừng, công
bố diện tích giao khoán cho
từng hộ, mức tiền chi trả cho
01 ha rừng nhận khoán; quá
trình phân phối và sử dụng
tiền DVMTR đối với vùng
đệm cũng được công khai,
minh bạch bạch trong nội bộ
đơn vị và cho tất cả hộ nhận
khoán cũng như cấp chính
quyền cơ sở gắn với kết quả
nghiệm thu rừng hàng năm;
các khó khăn vướng mắc về
chính sách chi trả và sử dụng
tiền DVMTR trong vùng
đệm cũng được đơn vị xem
xét, giải quyết kịp thời. Thời
gian tới, VQG Kon Ka Kinh
tiếp tục nâng cao hiệu quả sử
dụng tiền chi trả DVMTR cho
vùng đệm theo hướng sau:
Thứ nhất, Hàng năm, Vườn
Quốc gia Kon Ka Kinh xây
dựng chương trình, kế hoạch,
nội dung, phương pháp để
triển khai tuyên truyền bảo
vệ rừng gắn với hưởng lợi từ
rừng đến với từng người dân
vùng đệm thông qua những
đợt họp thôn, sinh hoạt cộng
đồng, giáo dục môi trường
trong các trường học. Qua đó,
góp phần nâng cao nhận thức
và tạo sự đồng thuận cao
trong công tác bảo vệ rừng,
bảo vệ môi trường sống của
người dân vùng đệm.

Thứ hai, Căn cứ kế hoạch
chi trả được thông báo và số
tiền DVMTR được thanh toán
hàng năm, đơn vị lập dự toán
thu, chi tiền DVMTR, trong
đó xác định tỷ trọng phân bổ
cho vùng đệm dựa vào diện
tích rừng, hộ nhận khoán bảo
vệ rừng và các nhu cầu khác
cần ưu tiên cho vùng đệm
trong quản lý bảo vệ rừng.
Nâng tỷ trọng diện tích giao
khoán bảo vệ đạt mức tối
đa và mở rộng đối tượng hộ
nhận khoán, trong đó ưu tiên
đồng bào dân tộc thiểu số và
hộ nghèo trong vùng đệm.
Thứ ba, Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát nội bộ
trong quá trình sử dụng tiền
DVMTR cho vùng đệm. Việc
kiểm tra, giám sát được tiến
hành từ khâu lập dự toán đến
quá trình tổ chức thực hiện dự
toán sử dụng tiền DVMTR.
Quá trình kiểm tra, giám sát
có sự tham gia của hộ nhận
khoán bảo vệ rừng để bảo
đảm tiền DVMTR được quản
lý, sử dụng công khai, minh
bạch, đúng mục đích và hiệu
quả
N.V.H
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CÔNG KHAI, MINH BẠCH

TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÀ RA

B

an quản lý (BQL) rừng
phòng hộ Hà Ra là đơn
vị sự nghiệp công lập.
Có chức năng, nhiệm vụ:
Quản lý, bảo vệ xây dựng
phát triển vốn rừng và sử
dụng rừng theo quy chế
quản lý rừng; thực hiện dự
án bảo vệ và phát triển rừng
được giao theo đúng quy
định. Diện tích rừng cung
ứng dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) 13.118 ha, thuộc
lưu vực sông Ba, trong đó
diện tích rừng tự nhiên 10.400
ha. Lâm phần thuộc địa giới
hành chính của 02 xã Hra và
Đăk Ta Lây có 17 thôn làng
với trên 10.000 nhân khẩu,
dân tộc BaNa chiếm 56,4%
sống xen kẽ với rừng. Rừng
tự nhiên có nhiều chủng loại
gỗ, trình độ dân trí thấp, chủ
yếu sản xuất nông nghiệp,
năng suất thấp là những nhân
tố gây ra không ít khó khăn
cho công tác quản lý bảo vệ
rừng. Bộ máy của Ban có 23
người, bao gồm lãnh đạo,
viên chức quản lý 07 người
và lực lượng bảo vệ rừng
chuyên trách 16 người.
Trong 5 năm (2011-2015)
số tiền DVMTR được chi trả
4.559 triệu đồng, bình quân
912 triệu đồng/năm. Trong
đó, chi trả cho hộ nhận khoán
bảo vệ rừng 2.152 triệu đồng,
chiếm 47,2% tổng số tiền
DVMTR, bình quân 430
triệu đồng/năm, tương ứng

Nguyễn Văn Chín
Trưởng Ban quản lý rừng Phòng hộ Hà Ra

Hội nghị sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện chính sách
chi trả DVMTR, Ban QLRPH Hà Ra

diện tích giao khoán 6.373
ha với 336 cá nhân thuộc hộ
gia đình, nhóm hộ, cộng đồng
dân cư; số còn lại thực hiện
nhiệm chi bảo vệ và phát triển
rừng đơn vị tự quản lý 2.032
triệu đồng, bình quân 406
triệu đồng/năm và chi quản lý
phí 375 triệu đồng, bình quân
75 triệu đồng/năm.
Theo yêu cầu chính sách,
tiền DVMTR là nguồn tài
chính bổ sung của đơn vị
được sử dụng vào công tác
quản lý bảo vệ rừng, cải thiện
sinh kế cho hộ nhận khoán.
Tiền DVMTR được sử dụng
như sau:

1. BQL đã nghiên cứu,
quán triệt và hướng dẫn, tổ
chức thực hiện chính sách
được công khai, minh bạch
về quyền, nghĩa vụ, điều kiện,
trình tự, thủ tục, giải quyết
công việc của các bên. Mỗi
bên có quyền hưởng lợi từ
DVMTR mang lại, có nghĩa
vụ giữ diện tích rừng được
giao quản lý, khoán bảo vệ và
chịu sự giám sát của đơn vị
đối với hộ nhận khoán.
2. Phương án phân bổ tiền
DVMTR, nội dung, cơ chế sử
dụng tiền DVMTR, kết quả
thực hiện về tài chính và hoạt
động các dự án sử dụng tiền
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bao quát hết quá trình thực
hiện chính sách. Thời gian tới
cần tập trung triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tuyên truyền, vận động bà con ở các buôn làng dân tộc giữ rừng

DVMTR được công khai,
minh bạch trong đơn vị và
các hộ nhận khoán: trích lập
10% số tiền DVMTR được
chi trả hàng năm; xác định
số tiền DVMTR phải chi trả
cho hộ nhận khoán và công
bố mức chi trả tới từng hộ; số
còn lại thuộc nguồn thu của
đơn vị sử dụng cho công tác
quản lý bảo vệ rừng thuộc
phần diện tích theo qui định.
Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9
tháng và kết thúc năm, đơn
vị thông báo trong nội bộ và
hộ nhận khoán về kết quả sử
dụng tiền DVMTR trong năm
tài chính.
3. Công khai, minh bạch
về thu và sử dụng tiền DVMTR. Tiền DVMTR theo kế
hoạch và thực tế được chi trả,
dự toán thu, chi hàng năm

được công bố trong nội bộ
và hộ nhận khoán. Quá trình
sử dụng tiền DVMTR tuân
thủ theo qui định về chế độ
tài chính áp dụng đối với
đơn vị và chính sách chi trả
DVMTR. Đối với hộ nhận
khoán thực hiện chi trả
200.000 đồng/ha/năm. Đối
với nguồn thu của đơn vị được
sử dụng vào mục đích quản lý
bảo vệ rừng. Các qui định về
lập dự toán thu, chi để thực
hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ
rừng được tiến hành hàng năm
ngay sau khi có thông báo của
Quỹ BV&PTR. Dự toán thu,
chi được lập trên cơ sở thảo
luận và thông qua trong tập
thể, xác định nội dung từng
hạng mục chi cần thiết, bảo
đảm cân đối với nguồn thu
DVMTR. Kết quả sử dụng
tiền DVMTR được thông báo

trong nội bộ tại các cuộc hội
họp của đơn vị về tiến độ giải
ngân và hạng mục chi được
thực hiện.

Thứ nhất, Cấp ủy Đảng
cơ sở tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo phổ biến, quán triệt
các chỉ thị, quy định, chính
sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước trong việc thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
trong đó làm rõ mục đích, ý
nghĩa về công khai minh bạch
trong thực hiện chính sách
chi trả DVMTR đối với viên
chức, người lao động của đơn
vị và hộ nhận khoán bảo vệ
rừng. Làm tốt những qui định
về nguyên tắc, nội dung, qui
trình công khai minh bạch
trong mọi hoạt động tổ chức
thực hiện chính sách chi trả
DVMTR tại đơn vị, tạo sự
đồng thuận cao trong nội bộ

và tất cả hộ nhận khoán bảo
vệ rừng.
Thứ hai, Tăng cường phối
hợp với chính quyền cơ sở và
có giải pháp phù hợp động
viên người lao động tham gia
giám sát trong quản lý bảo vệ
rừng, phân phối, sử dụng tiền
DVMTR tại đơn vị. Công
khai, minh bạch về thực hiện
chính sách chi trả DVMTR
được tiến hành thường xuyên,
qua đó kịp thời giải quyết, xử
lý những vấn đề phát sinh liên
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ
của đơn vị và hộ nhận khoán
bảo vệ rừng, bảo đảm chính
sách được thực hiện thông
suốt. Mặt khác, phát hiện
những vấn đề tồn tại củachính
sách, hướng dẫn của cấp trên
và những khó khăn, vướng
mắc, đề xuất kiến nghị sửa
đổi bổ sung phù hợp thực tế.

4. Thông qua công tác kiểm
tra, giám sát, đơn vị thông báo
trong nội bộ về tình hình quản
lý bảo vệ rừng đối với phần
diện tích tự quản lý và hộ
nhận khoán đối với phần diện
tích giao khoán bảo vệ. Công
tác nghiệm thu rừng của từng
hộ nhận khoán được triển
khai theo qui định và công
khai trong nội bộ và cho tất
cả hộ nhận khoán: công khai
về thời gian và lịch nghiệm
thu, kết quả nghiệm thu…
Tuy nhiên, công khai, minh
bạch về quản lý sử dụng tiền
DVMTR tại đơn vị trong thời
gian qua thiếu chặt chẽ, chưa

Rừng trồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra
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Thứ ba, Việc phân bổ, quản
lý sử dụng tiền DVMTR tuân
thủ theo qui định của chính
sách chi trả DVMTR. Quá
trình chi tiêu công bố rộng rãi
trong nội bộ và cá nhân tham
gia bảo vệ rừng; công khai kết
quả nghiệm thu rừng và thanh
toán tiền DVMTR trong nội
bộ đơn vị và tới từng hộ nhận
khoán bảo vệ rừng.

Thứ tư, Tăng cường tự
kiểm tra, giám sát nội bộ.
Giám sát về số lượng, chất
lượng rừng giao khoán bảo
vệ; giám sát việc chấp hành
dự toán chi tiền DVMTR của
đơn vị, trong đó phát huy vai
trò thanh tra nhân dân và các
đoàn thể quần chúng tham
gia, kịp thời chấn chỉnh những
sai sót trong quá trình quản lý
bảo vệ rừng và sử dụng tiền
DVMTR. Kết quả kiểm tra,
giám sát được thông báo rộng
rãi trong nội bộ và hộ nhận
khoán bảo vệ rừng, đồng thời
theo dõi đôn đốc việc khắc
phục những sai sót của nội bộ
và hộ nhận khoán
N.V.C
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Tiền dịch vụ môi trường rừng
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Roong
T
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nguồn tài chính quan trọng duy trì hoạt động của

iền thân của Công ty
TNHH MTV LN Đăk
Roong là Lâm trường
Đăk Roong được thành lập
vào năm 1986, trực thuộc
liên hiệp Kon Hà Nừng. Năm
1995 Lâm trường được giao
về cho tỉnh quản lý, với chức
năng chủ yếu là khai thác,
quản lý, bảo vệ rừng. Ngày 01
tháng 03 năm 2007, UBND
tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định
số 24/QĐ-UB về việc chuyển
Lâm trường Đăk Roong thành
Công ty Lâm nghiệp Đăk
Roong. Ngày 23 tháng 3 năm
2011 UBND tỉnh Gia Lai ra
Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc chuyển Công
ty Lâm nghiệp Đăk Roong
thành Công ty TNHH MTV
LN Đăk Roong, hoạt động
theo Luật Doanh nghiệp, với
chức năng và nhiệm vụ chính
là: Trồng, chăm sóc, bảo vệ
và phát triển vốn rừng; trồng
trọt, chăn nuôi hỗn hợp; kinh
doanh vật tư nông nghiệp, các
mặt hàng nông sản và dịch vụ
sản xuất nông lâm nghiệp; tư
vấn thiết kế các công trình
lâm sinh; khai thác chế biến
và tiêu thụ nông lâm sản.
Bộ máy của Công ty gồm
Chủ tịch Hội đồng quản lý,
Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Hình ảnh:
Rừng của Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Đắk Roong quản lý

Trương Văn Bốn
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Roong

Khung viên
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Roong

và một số phòng, ban chức
năng; tổng số cán bộ, công
nhân viên 22 người. Diện
tích rừng do đơn vị quản lý
15.572,8 ha, trong đó chủ
yếu là rừng tự nhiên (rừng
phòng hộ và rừng sản xuất),
phân bố trong 03 lưu vực chi
trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR): lưu vực sông
Côn, sông Ba và một phần
nhỏ lưu vực sông Sê San. Địa
bàn quản lý rừng trải rộng,
tập trung ở những vùng núi
cao, phân tán trên 25 tiểu
khu, 02 xã vùng sâu, công tác

quản lý bảo vệ và phát triển
rừng gặp nhiều khó khăn.
Nguồn vốn hoạt động 4.975
triệu đồng, trong đó, vốn cố
định 3.016 triệu đồng và vốn
lưu động 1.959 triệu đồng.
Thực hiện chủ trương
của UBND tỉnh đóng cửa
rừng tự nhiên từ năm 2012,
Công ty dừng khai thác,
chế biến lâm sản từ gỗ rừng
tự nhiên, đã lâm vào tình
trạng khó khăn về tài chính
nghiêm trọng (không phát
sinh doanh thu từ hoạt động

kinh doanh chính, trong khi
nhiệm vụ quản lý bảo vệ
rừng phải đảm bảo). Trước
tình hình đó, năm 2014 đến
2016, ngân sách tỉnh đã hỗ
trợ khoảng 2.183 triệu đồng
để duy trì hoạt động bộ máy
và dành một phần thực hiện
nhiệm vụ quản lý bảo vệ
rừng. Tiền DVMTR được chi
trả trong 5 năm (2011-2015)
trên 6.439 triệu đồng. Đây là
nguồn thu chủ yếu và thường
xuyên của Công ty để đảm
bảo hoạt động hàng năm.
Từ khi, được chi trả tiền
DVMTR đã giúp “hồi sinh”
Công ty đang trong quá trình
“sống dở chết dở” do chính
sách dừng khai thác chính
rừng tự nhiên của nhà nước;
mà còn làm thay đổi một
phần hoặc toàn phần chức
năng hoạt động, từ mô hình
doanh nghiệp kinh doanh
khai thác, chế biến lâm sản,
sang hoạt động Doanh nghiệp
công ích về QLBVR, tương
tự như một BQL rừng. Nguồn
tiền DVMTR được sử dụng
toàn bộ để thực hiện nhiệm
vụ quản lý bảo vệ rừng.

Tuy có nguồn thu đáng kể
từ chi trả DVMTR, nhưng
Công ty chưa triển khai giao
khoán bảo vệ rừng cho các
hộ gia đình, cộng đồng địa
phương, làm hạn chế tác
động của chính sách chi trả
DVMTR trong việc nâng
cao thu nhập cho người dân
sống trên địa bàn rừng của
đơn vị quản lý. Thời gian tới,
đơn vị tập trung sử dụng tiền
DVMTR cho các nhiệm vụ
sau:
1. Trên cơ sở triển khai đề
án sắp xếp, đổi mới hoạt động
của Công ty theo chủ trương
của UBND tỉnh, Công ty tổ
chức phối hợp nguồn lực tài
chính để thực hiện nhiệm vụ
quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm
giữ diện tích rừng hiện có,
hạn chế đến mức thấp nhất
tình hình vi phạm Luật Bảo vệ

và phát triển rừng thuộc lâm
phần do đơn vị quản lý, bảo
vệ môi trường sinh thái và
không ngừng nâng cao chất
lượng cung ứng DVMTR.
2. Ưu tiên sử dụng toàn bộ
tiền DVMTR vào giao khoán
bảo vệ rừng. Triển khai công
tác giao khoán bảo vệ rừng
cho hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư sống trên
địa bàn rừng do đơn vị quản
lý ở những địa bàn xung yếu,
dễ bị xâm hại, bảo đảm thu
hút đông đảo người dân tại
chỗ tham gia hoạt động bảo
vệ và phát triển rừng để giải
quyết việc làm, tăng thu nhập,
an sinh xã hội
T.V.B
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2. Đối với Hạt kiểm lâm các
huyện: Tăng cường công tác
kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp
các thông tin, dữ liệu của
UBND cấp xã và chủ rừng
là công đồng dân cư thôn
trên địa bàn cấp huyện, gửi
về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh theo đúng thời gian
quy định.

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

C

ơ sở dữ liệu về chi trả
dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR) là một
phần mềm, công cụ đắc lực
giúp cho các nhà quản lý,
các bên sử dụng và cung ứng
DVMTR tổ chức thực hiện
công khai, khách quan, minh
bạch, góp phần thực thi Chính
sách có hiệu quả.
Thời gian qua, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
đã xây dựng phần mềm, ban
hành Quy chế, sổ tay hướng
dẫn việc thu thập, quản lý, sử
dụng và cập nhật dữ liệu chi
trả DVMTR. Theo đó, dữ liệu
chi trả DVMTR tập hợp 05
dạng dữ liệu có cấu trúc, liên
hệ chặt chẽ với nhau, được
bảo quản, lưu trữ trong máy
tính cho phép cập nhập, xử lý
dữ liệu và cung cấp thông tin
về tình hình thực hiện chính
sách một cách nhanh chóng,
các dạng dữ liệu về chi trả
DVMTR gồm: (1) Dữ liệu về
rừng và chủ rừng; (2) dữ liệu
về cơ sở sử dụng DVMTR;
(3) dữ liệu về tình hình chi
trả DVMTR; (4) dữ liệu về
hiệu quả chi trả DVMTR; (5)
dữ liệu về chính sách chi trả
DVMTR. Phương pháp thu
thập, cập nhật các dữ liệu này
trên cơ sở các bên cùng tham
gia. Cụ thể, các bên cung ứng
DVMTR có trách nhiệm kê

Lương Đình Trọng
Phụ trách phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai

khai và cung cấp đầy đủ dữ
liệu về rừng và chủ rừng, dữ
liệu về tình hình chi trả cho
hộ nhận khoán và dữ liệu
về hiệu quả chi trả DVMTR
do mình quản lý; các bên sử
dụng DVMTR thực hiện việc
cung cấp dữ liệu về việc đăng
ký kế hoạch nộp tiền, tình
hình kê khai, nộp tiền hàng
quý. Tất cả các dữ liệu này
được gửi về Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng để kiểm tra,
tổng hợp và cập nhật lên hệ
thống chi trả DVMTR theo
đúng quy định.
Triển khai cơ sở dữ liệu chi
trả DVMTR theo chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tổng cục Lâm
nghiệp, UBND tỉnh, Quỹ Bảo

vệ và Phát triển rừng Việt
Nam. Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh đã phối hợp
với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tham mưu,
đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo
trong việc triển khai cơ sở
dữ liệu về chi trả DVMTR
trên địa bàn tỉnh và đã được
UBND tỉnh ban hành Văn
bản số 1219/UBND-NL, ngày
29/3/2016.
Để đảm bảo công tác triển
khai cơ sở dữ liệu về chi trả
DVMTR trên địa bàn tỉnh
một cách thông suốt, phù
hợp với đặc điểm, tình hình
thực tế ở địa phương. Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh đã phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông

Đ/c Nguyễn Xuân Thưởng, Phó Giám đốc Quỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi
tập huấn Cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đ/c Lương Đình Trọng, Phụ trách phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật hường dẫn
triển khai Cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Gia Lai

thôn ban hành Văn bản hướng
dẫn liên ngành số 50/HDLN:
Q BV &PTR- SN N &PTN T
ngày 05/5/2016 và đã tiến
hành tổ chức tập huấn cho 128
cán bộ kỹ thuật của 38 chủ
rừng là tổ chức, 87 UBND
cấp xã và 16 Hạt Kiểm lâm
các huyện, thị xã trên địa
bàn tỉnh. Ngoài ra, Quỹ tỉnh
đã cử 01 cán bộ làm đầu
mối, cập nhật dữ liệu chi trả
DVMTR. Đến nay, đã hoàn
thành việc cập nhật dữ liệu
chi trả DVMTR năm 2014,
2015 của tỉnh Gia Lai lên
website của hệ thống.
Năm 2014 UBND tỉnh đã
phê duyệt kết quả kiểm kê
rừng, đây là một điều kiện
thuận lợi để đảm bảo việc
thu thập, cập nhật dữ liệu về
rừng và chủ rừng lên hệ thống
toàn quốc một cách tương đối
chính xác. Để dữ liệu chi trả
DVMTR của Tỉnh được cập
nhật lên hệ thống toàn quốc
một cách thường xuyên, đầy
đủ, chính xác và kịp thời thì

trong thời gian tới các bên
liên quan trên địa bàn tỉnh
phải thực hiện tốt các nội
dung như sau:
1. Đối với các cơ sở sử
dụng DVMTR, thực hiện tốt
việc kê khai, nộp tiền chi trả
DVMTR hàng quý và đăng
ký kế hoạch nộp tiền cho năm
tiếp theo đầy đủ, đúng thời
gian theo quy định; Đối với
các bên cung ứng DVMTR,
tăng cường công tác tuần tra
bảo vệ rừng, cập nhật thường
xuyên hiện trạng, diện tích
rừng trong lưu vực cung ứng
khi có thay đổi tăng hoặc
giảm lên bản đồ số; Thực
hiện nghiêm túc việc chi trả
tiền công cho các hộ nhận
khoán, hộ nhận hợp đồng bảo
vệ rừng theo hợp đồng đã ký
kết; Cung cấp đầy đủ, chính
xác và kịp thời các thông tin,
dữ liệu về chi trả DVMTR do
mình quản lý cho Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng tỉnh cũng
như các cơ quan, đơn vị liên
quan.

3. Đối với Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn: Chỉ
đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh
theo dõi hiện trạng rừng cung
ứng DVMTR hàng năm theo
nhiệm vụ.
4. Đối với Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng tỉnh:
Thực hiện tốt việc thu thập,
kiểm tra, tổng hợp và cập
nhật kịp thời các dữ liệu
chi trả DVMTR của tỉnh
lên hệ thống toàn quốc theo
đúng quy định của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn
L.Đ.T
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nghị Bộ, ngành trung ương
có kế hoạch vốn để kịp triển
khai đúng tiến độ. Đối với
chủ đầu tư không đủ điều
kiện trồng, thực hiện nộp tiền
trồng rừng thay thế vào Quỹ
BV&PTR theo đơn giá bình
quân 64.300 ngàn đồng/ha
được UBND tỉnh qui định, thì
không nhất thiết lập phương
án trồng rừng thay thế.

Trồng rừng thay thế

						

T

trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Trồng rừng thay thế
là thực hiện các qui
định của pháp luật về
bảo vệ và phát triển rừng khi
chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác, góp
phần làm tăng độ che phủ của
rừng, bảo đảm an ninh phòng
hộ, bảo vệ môi trường, ứng
phó và giảm tác động của
biến đổi khí hậu, đồng thời
tạo sinh kế cho người dân.
Thực hiện Thông tư số
24/2013/TT-BNNPTNT ngày
06/5/2014, trên địa bàn Gia
Lai, tính đến 31/12/2015,
diện tích phải trồng thay thế
4.346,8256 ha, trong đó các
dự án sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước 3.428,89
ha (dự án Ia Muer 2.783,74
ha; dự án khác 645,15 ha)
và các dự án sử dụng nguồn
vốn của các doanh nghiệp
thuộc diện được phép chuyển
mục đích sử dụng rừng có
60 dự án, diện tích 917,9356
ha (thủy điện có 16 dự án
685,7403 ha; khoáng sản có
20 dự án, 152,388 ha; 24 dự
án khác với 79,8253 ha).
Đến nay, các dự án thuộc
vốn ngân sách chưa triển
khai. Các dự án thuộc vốn
doanh nghiệp triển khai từ
năm 2014, tổng số có 37 dự
án được phê duyệt với diện
tích 778,457 ha, trong đó:

Vũ Ngọc An
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 dự án phải nộp tiền vào ha) với số tiền được giải ngân
Quỹ Bảo vệ và Phát triển 16.446.538 ngàn đồng; đơn
rừng, diện tích 419,283 ha, vị tự trồng 257,9 ha. Tiền
số tiền 26.178.275 ngàn trồng rừng thay thế đã nộp
đồng (10 dự án thủy điện, vào Quỹ 25.373.726 ngàn
diện tích 277,1589 ha, số tiền đồng, đạt 97% so với số phải
17.649.173 ngàn đồng; 07 nộp, trong đó, 10 dự án thủy
dự án khoáng sản, diện tích điện đã nộp 17.649.173 ngàn
69,858 ha, số tiền 4.120.714 đồng, đạt 100%; 07 dự án
ngàn đồng; 11 dự án khác, khoáng sản nộp 3,316.168
diện tích 70,2661 ha, số tiền ngàn đồng, đạt 80,47%; 11 dự
4.408.388 ngàn đồng) và 08 án khác nộp 4.408.385 ngàn
dự án tự trồng rừng với diện đồng đạt 100%.
tích 359,147 ha (thủy điện
356,019 ha; dự án khác 3,155
Công tác quản lý trồng
ha).
rừng thay thế trên địa bàn tỉnh
được UBND tỉnh tập trung
Kết quả trồng rừng thay chỉ đạo quyết liệt, Sở Nông
thế tính đến 31/12/2015: Diện nghiệp và Phát triển nông
tích đã trồng 944,2 ha, trong thôn đã chủ động phối hợp
đó, đối với các dự án phải với Quỹ BV&PTR và các Sở
nộp tiền vào Quỹ đã trồng ngành liên quan triển khai,
686,3677 ha (vượt 267,0847
tổ chức thực hiện. Công tác

Hai là, Sở NN&PTNT phối
hợp với Quỹ BV&PTR
thường xuyên tăng cường
công tác kiểm tra, đôn đốc
các đơn vị nộp tiền trồng
rừng thay thế, bảo đảm thu
dứt điểm số nợ và số tiền của
các dự án được duyệt. Có kế
hoạch kiểm tra các dự án trồng
rừng thay thế về qui trình, thủ
tục, chất lượng trồng…
Hình ảnh: Thông trồng 2 năm tuổi

kiểm tra quy trình trồng
rừng và đánh giá chất lượng
trồng của các dự án có diện
tích trồng rừng thay thế được
tiến hành thường xuyên. Tất
cả các dự án sau khi hoàn
thành trồng rừng trên diện tích
được tỉnh phê duyệt đều được
các ngành chức năng tổ chức
nghiệm thu.
Tuy nhiên, dự án thuộc nguồn
vốn ngân sách chưa được
triển khai do thiếu vốn bố trí.
Một số chủ dự án chưa nộp
dứt điểm tiền trồng rừng thay
thế vào Quỹ tỉnh; nhiều dự
án khoáng sản chưa tuân thủ
nghiêm túc việc trồng rừng
phục hồi môi trường, chưa
thực hiện theo hướng dẫn về
trình tự, thủ tục lập hồ sơ thiết

kế trồng, chăm sóc, nghiệm
thu và bàn giao sau khi khai
thác khoáng sản. Qua đó,
cho thấy việc giám sát, xử lý
các dự án chây ì trồng rừng
thay thế của các ngành chức
năng chưa quyết liệt và hiệu
quả, ảnh hưởng đến tiến độ
trồng. Thời gian tới, cần quan
tâm và tập trung vào một số
nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Một là, Nhà nước sớm bố
trí nguồn kinh phí để thực
hiện các dự án trồng rừng thay
thế thuộc nguồn vốn ngân
sách trong chương trình bảo
vệ phát triển rừng giai đoạn
2011-2020. Sở NN&PTNT
phối hợp với các Sở ngành
liên quan làm tốt công tác
tham mưu UBND tỉnh kiến

Ba là, tăng cường tổ chức
tuyên truyền phổ biến công
tác phòng chống, chữa cháy
rừng nhằm nâng cao ý thức
bảo vệ rừng, phòng cháy,
chữa cháy rừng của toàn dân;
nâng cao trách nhiệm quản lý
nhà nước về rừng và đất lâm
nghiệp; chú trọng công tác
quản lý giống cây trồng lâm
nghiệp để nâng cao chất lượng
rừng trồng. Đẩy nhanh tiến
độ trồng rừng thay thế sẽ thúc
đẩy công cuộc xóa đói, giảm
nghèo, nâng cao đời sống vật
chất cho đồng bào các dân tộc
trong tỉnh, góp phần xây dựng
nông thôn mới, đồng thời bảo
vệ môi trường rừng cũng
như bảo vệ chính cuộc sống
của nhân dân
V.N.A

32

Củng cố, tăng cường mối quan
hệ các bộ phận tham gia vào
quá trình thực hiện
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Gia Lai
Trần Trưng
Phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai

C

ơ chế chi trả DVMTR
được triển khai vận
hành ở địa phương
dựa vào hoạt động của các bộ
phận chủ yếu: Chính quyền
cấp tỉnh; Sở ngành liên quan;
Cơ sở cung ứng và sử dụng
DVMTR; Quỹ BV&PTR
tỉnh.
Mối quan hệ giữa các bộ
phận đặt trong sự vận hành
chính sách chi trả DVMTR
hướng đến mục tiêu mong
đợi. Đó là, quan hệ chỉ đạo và
chấp hành sự chỉ đạo; quyền
và nghĩa vụ của các bộ phận
tham gia vào quá trình chi
trả, cùng chia sẻ lợi ích từ
DVMTR mang lại. Trong
đó, UBND tỉnh chỉ đạo, điều
hành đề ra chủ trương, giải
pháp, đảm bảo chính sách
được tuân thủ, vận hành đồng
bộ. Các Sở, ngành liên quan
với tư cách là cơ quan tham
gia gián tiếp phối hợp với
Quỹ BV&PTR hướng dẫn, cụ
thể hóa cơ chế vận hành của
chính sách và chủ trương, chỉ
đạo của UBND tỉnh; xây dựng

phương án và kế hoạch triển
khai, theo dõi, kiểm tra, giám
sát, đánh giá việc chấp hành
chính sách của các bên cung
ứng và sử dụng DVMTR.
Bộ phận này có vai trò định
hướng, bảo đảm chính sách
được thực hiện công bằng,
hiệu quả. Quỹ BV&PTR
và cơ sở cung ứng, sử dụng
DVMTR là những bộ phận
tham gia trực tiếp quá trình
thực hiện chính sách theo
nguyên tắc bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ, cùng chia
sẻ lợi ích.
Sau 5 năm thực hiện trên
địa bàn Gia Lai, mối qua hệ
giữa các bộ phận gắn chặt
vào nhau, vai trò của mỗi bên
được phát huy, trong đó sự chỉ
đạo của UBND tỉnh là yếu tố
quan trọng; Các bộ phận còn
lại là những nhân tố gián tiếp,
trực tiếp thúc đẩy chính sách
được triển khai thực hiện, thể
hiện như sau:
Thứ nhất, Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh có nhiệm vụ ký hợp

đồng ủy thác chi trả với cơ
sở sử dụng DVMTR để huy
động nguồn thu, tiến hành
phân phối và giám sát việc
thu-chi tại các đầu mối chi
trả. Sự vận hành của Quỹ
BV&PTR tỉnh theo qui định
và tham gia phối hợp của các
Sở, ngành trong xây dựng,
thẩm định và phê duyệt kế
hoạch chi trả; phối hợp tổ
chức nghiệm thu rừng, thanh
toán tiền DVMTR hàng năm;
thực hiện vai trò đầu mối giúp
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trong kiểm tra, giám
sát việc thực thi chính sách
trên địa bàn tỉnh. Sự tham gia
trực tiếp của Quỹ BV&PTR
để thúc đẩy quan hệ chi trả
giữa người cung ứng và
người sử dụng DVMTR được
diễn ra liên tục, đáp ứng
yêu cầu quản lý hoạt động
chi trả.
Thứ hai, DVMTR là yếu
tố đầu vào quyết định, duy
trì năng lực sản xuất cho cơ
sở sử dụng DVMTR; tiền
chi trả DVMTR là điều kiện

cần thiết để bù đắp chi phí
quản lý bảo vệ rừng và tái tạo
DVMTR để tiếp tục quá trình
cung ứng cho bên sử dụng
dịch vụ. Như vậy, cơ sở sử
dụng và cung ứng DVMTR
đều hưởng lợi từ DVMTR
là quan hệ chia sẻ lợi ích do
môi trường rừng mang lại.
Theo đó, các bên tham gia
được ràng buộc vào nhau về
quyền lợi và nghĩa vụ. Chủ
rừng phải giữ diện tích rừng
hiện có, ngăn chặn và giảm
thiểu các tác động tiêu cực
đến môi trường rừng. Nguồn
tài chính có được từ cung cấp
DVMTR đã bổ sung nguồn
kinh phí tiếp tục quá trình
quản lý bảo vệ rừng, duy trì,
tái tạo môi trường rừng và
góp phần cải thiện đời sống
người làm nghề rừng. Cơ sở
thủy điện, kinh doanh nước
sạch, kinh doanh du lịch sinh
thái… là bên thụ hưởng trực
tiếp từ thành quả hoạt động
bảo vệ rừng mang lại. Với
tư cách là người nhận giá trị
đầu vào sản xuất ra sản phẩm,
dịch vụ phải chi trả tiền
DVMTR cho chủ rừng, để
bảo đảm DVMTR được cung
ứng thường xuyên.
Từ những phân tích trên
đã chỉ ra sự cần thiết thường
xuyên củng cố mối quan hệ
giữa các bộ phận, xây dựng
và hoàn thiện cơ chế hoạt
động giữa các bộ phận tham
gia trực tiếp. Thời gian tới
cần tập trung vào các nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, hoạt động chi trả

DVMTR chịu sự điều tiết
thông qua chính sách và cơ
chế vận hành theo qui định
của nhà nước, cho nên yêu cầu
các bộ tham gia vào quá trình
thực thi chính sách phải tuân
thủ. Vai trò chỉ đạo, điều hành
của UBND tỉnh và sự chủ
động, tham mưu, hướng dẫn,
giám sát của Sở ngành liên
quan là yếu tố quyết định sự
thành công của chính sách chi
trả DVMTR. Mọi hoạt động
chỉ đạo, điều hành phải khách
quan, tạo sự thông thoáng và
đề cao vai trò chủ động của
các bộ phận trực tiếp tổ chức
thực thi chính sách.
Hai là, Quỹ BV&PTR tỉnh
là cơ quan chịu trách nhiệm ở
địa phương tổ chức thực hiện
chính sách chi trả, làm tốt
công tác tham mưu UBND
tỉnh và vai trò đầu mối phối
hợp với các Sở ngành liên
quan hướng dẫn thực hiện,
giám sát, đánh giá kết quả.
Các bên cung ứng,sử dụng
DVMTR là những đối tượng
cùng thụ hưởng từ DVMTR
đều có nghĩa vụ hướng tới
bảo vệ và phát triển rừng bền
vững. Không ngừng củng cố
mối quan hệ giữa các bộ phận
ngày càng khắn khít vào nhau,
thúc đẩy chính sách chi trả
DVMTR được thực thi đồng
bộ, thông suốt có hiệu quả.
Ba là, Mỗi bộ phận thực
hiện công khai, minh bạch
và trách nhiệm giải trình của
mỗi bên với cơ quan quản lý
cấp trên và các đối tượng liên
quan, đặc biệt quan hệ giữa
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các bên và trong nội bộ của
từng bộ phận và cộng đồng
tham gia bảo vệ rừng. Người
sử dụng DVMTR có quyền
tham gia nghiệm thu rừng
cung ứng DVMTR, hợp tác
bảo vệ rừng cũng như giám
sát kết quả chi trả DVMTR
trong lưu vực. Người cung
ứng DVMTR kể cả cá nhân
nhận khoán hoặc hợp đồng
bảo vệ rừng cũng được tham
gia giám sát quá trình chia sẻ
lợi ích từ chi trả DVMTR.

Bốn là, cần tăng cường
đối thoại giữa Quỹ tỉnh với
các bên cung ứng và sử dụng
DVMTR. Thông qua đối thoại
sẽ phát hiện những khó khăn,
vướng mắc để cùng nhau tháo
gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm
quyền xem xét. Nội dung đối
thoại tập trung vào thực hiện
chính sách chi trả DVMTR
trên địa bàn tỉnh và trong từng
đơn vị. Quỹ BV&PTR chủ trì
đối thoại, cung cấp thông tin
về tình hình chi trả DVMTR
trên địa bàn tỉnh, những bổ
sung sửa đổi chính sách và
các chủ trương, hướng dẫn
của UBND tỉnh và các Sở
ngành liên quan
T.T
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Minh Nguyễn
Phóng viên Báo Gia Lai

Nhân dịp Sơ kết 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng (2011-2015) trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Gia
Lai đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Hạnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai về một số nội dung liên quan :
Phóng viên: Thưa ông, yếu tố nào có tính
chất cơ bản trong triển khai thực hiện chính
sách chi trả DVMTR mang lại kết quả trong
thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai?

với các Sở, ngành liên quan, là căn cứ để
triển khai vận hành trong hoạt động thường
xuyên, bảo đảm tính hiệu quả trong quá trình
thực thi chính sách.

Trả lời:
Yếu tố thì có nhiều, song theo tôi yếu tố
chủ quan trong tổ chức thực hiện có tính chất
quyết định, đó là: Sự vào cuộc một cách chủ
động và đồng bộ của Quỹ tỉnh và các Sở,
ngành liên quan trong công tác tham mưu,
đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực
thi chính sách tại địa phương phù hợp qui
định chung và tình hình thực tiễn, trong đó
phải nói đến việc cụ thể hóa chính sách và
hình thành những nội dung và điều kiện cơ
bản làm cơ sở thực hiện, cụ thể:

Phóng viên: Ông có thể đề cập ngắn gọn về
bản chất tiền chi trả DVMTR là gì?

Một là, xác lập được nguồn thu ổn định từ
phía đối tượng sử dụng DVMTR, có cơ chế
rõ ràng về quản lý và huy động nguồn thu
cũng như các biện pháp bảo đảm thực hiện.
Hai là, xác định rõ đối tượng và diện tích
rừng trong lưu vực chi trả. Cụ thể hóa cơ
chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR phù hợp
từng loại hình tổ chức, bảo đảm sử dụng tiền
chi trả DVMTR đúng mục đích cho công tác
quản lý bảo vệ rừng.
Ba là, hình thành nội dung và phương
pháp kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách
bằng qui chế phối hợp giữa Quỹ BV&PTR

Trả lời:
Tiền chi trả DVMTR là nguồn được huy
động từ xã hội có tính chất xã hội hóa, bản
chất của nó là tiền dịch vụ của bên sử dụng
phải chi trả cho bên cung ứng dịch vụ theo
cơ chế thị trường. Theo qui định hiện hành,
tiền DVMTR là yếu tố chi phí được cơ cấu
trong giá thành sản phẩm và tiền chi trả
DVMTR không phải là thuế, phí, nên nó
không là nguồn thu ngân sách hoặc quản lý
thông qua ngân sách.
Phóng viên: Trong thực tế triển khai chi trả
theo lưu vực sông chính, thì có sự chênh lệch
về đơn giá chi trả (có lưu vực cao hơn 4 lần)
như vậy đã hợp lý? Ý kiến của ông về vấn
đềnày như thế nào?
Trả lời:
Nguyên tắc chi trả DVMTR theo cơ chế
thị trường, có nghĩa là: một đơn vị diện tích
rừng trong lưu vực có cung ứng nhiều loại
dịch vụ cho đơn vị sử dụng thì được chi trả
tất cả các loại dịch vụ mà nó cung ứng và
ngược lại. Như vậy, về đơn giá chi trả giữa

các lưu vực có sự chênh lệch là một tất yếu
theo quy định của chính sách.
Trong thực tế, qua thực hiện cho thấy có
sự bất cập, bỡi lẽ rừng thuộc quyền sở hữu
toàn dân; chi phí quản lý bảo vệ rừng trên
một đơn vị diện tích ở các lưu vực vẫn có
sự chênh lệch, nhưng không đáng kể, trong
khi chính sách chưa qui định cơ chế điều hòa
một cách hợp lý từ nơi được chi trả cao bù
nơi được chi trả thấp.
Để giải quyết bất cập này, theo tôi có hai
hướng: Một là, bổ sung từ nguồn ngân sách
cho công tác khoán quản lý bảo vệ rừng để
đạt mặt bằng chung hoặc đạt mức qui định
hiện hành (hiện tại 200.000 đồng/ha/năm);
Hai là, chính sách nên có cơ chế phù hợp
giao chính quyền cấp tỉnh xem xét điều hòa
một phần tiền DVMTR giữa các lưu vực,
bảo đảm sự hài hòa, hợp lý.
Phóng viên: Trong thực tế triển khai chi
trả DVMTR đối với diện tích rừng cung
ứng dịch vụ của cấp xã, ông thấy nổi lên
vấn đề gì và ý kiến của ông về vấn đề này?
Trả lời:
- Thứ nhất, thực tế chi hỗ trợ cho công tác

quản lý bảo vệ rừng cấp xã bằng đơn giá chi
trả cho chủ rừng là tổ chức nhà nước, là phù
hợp với nội dung qui định hiện hành (mức
hỗ trợ bằng mức tối đa theo đơn giá chi trả
bình quân của mỗi lưu vực chi trả trên địa
bàn tỉnh). Vấn đề này thời gian đến đề nghị
chính sách cần quy định UBND cấp xã là đối
tượng chi trả tiền DVMTR chứ không phải
là đối tượng được hỗ trợ.
- Thứ hai, tỉnh Gia Lai có 87 xã được chi
trả DVMTR với tổng diện tích rừng được
giao quản lý khoảng 160 ngàn ha, chiếm
khoảng 32,5% tổng diện tích rừng cung ứng
DVMTR toàn tỉnh, trong đó, có 10 xã quản
lý từ 5.000 ha/xã đến trên 22.000 ha/xã,
trong khi đó UBND xã là tổ chức nhà nước
nhưng không phải chủ rừng. Qua công tác
chi trả tiền DVMTR cho cấp xã cho thấy: xã
được bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện
nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; mặt khác,
lực lượng kiêm nhiệm, mỏng, tính chuyên
nghiệp không cao, nên sẽ có ảnh hưởng nhất
định đối với công tác này.
Về giải pháp đã có các Sở, ngành chuyên
môn sẽ đánh giá một cách tổng thể và đề xuất
UBND tỉnh về hướng xử lý cụ thể. Riêng cá
nhân tôi có thể giải quyết theo hướng: Đề
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nghị thành lập mới chủ rừng là tổ chức nhà
nước ở những địa bàn trọng điểm, xung yếu;
hoặc chuyển giao rừng cho các chủ rừng
hiện có (đối với diện tích rừng giáp ranh);
hoặc triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng
đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu
số, hộ nghèo trên địa bàn nơi có rừng gắn với
thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của
Chính phủ.
Phóng viên: Theo số liệu, công tác giao
khoán bảo vệ rừng trong các Công ty Lâm
nghiệp chiếm 6% diện tích quản lý. Theo
ông, nguyên nhân do đâu và ông có thể đề
xuất giải pháp để mở rộng diện tích giao
khoán trong các đơn vị này thời gian tới?
Trả lời:
Về nguyên nhân của tình hình trên do thực
hiện chủ trương của nhà nước, các Công ty
Lâm nghiệp dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên,
chuyển sang quản lý bảo vệ rừng là chủ yếu;

tiền chi trả DVMTR, được sử dụng vào nhu
cầu chi tiêu cho hoạt động của các Công ty,
nên không còn kinh phí để thực hiện giao
khoán bảo vệ rừng.
Đề xuất trong thời gian tới: nhanh chóng
thực hiện chủ trương sắp xếp, chuyển đối,
các Công ty Lâm nghiệp theo mô hình
phù hợp; xác định rõ nhiệm vụ quản lý
bảo vệ rừng trong giai đoạn không khai
thác gỗ rừng tự nhiên được nhà nước hỗ
trợ và bố trí kinh phí; từ đó tiền DVMTR
được xúc tiến nâng diện tích giao khoán
bảo vệ rừng để người dân được hưởng
lợi từ chính sách.
Xin cảm ơn Ông về cuộc trao đổi này !

M.N

SỐ LIỆU TỔNG HỢP QUA 5 NĂM THỰC HIỆN (2011 - 2015)

I. TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
1. Hội đồng quản lý: 09 thành viên, P. Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng quản lý.
2. Ban kiểm soát: 03 thành viên.
3. Bộ máy điều hành Quỹ: 20 người được cấu thành 03 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Kế hoạch - Kỹ thuật; Tài
chính - Kế toán và Hành chính - Tổng hợp.
II. SỐ LIỆU CHỦ YẾU TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Diện tích đất có rừng trên phạm vi toàn tỉnh:						
625.432,94 ha
2. Diện tích đất rừng có cung ứng DVMTR:						
495.186,80 ha
3. Đơn vị cung ứng DVMTR:								
132 đơn vị
- Chủ rừng là tổ chức:								
38 đơn vị
- Chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn:					
07 đơn vị
- UBND cấp xã quản lý bảo vệ rừng:				
87 đơn vị
4. Diện tích khoán, hợp đồng bảo vệ rừng:							
126.057,2 ha
- Giao khoán bảo vệ rừng:							
87.607,2 ha
- Hợp đồng bảo vệ rừng:								
38.450,0 ha
5. Số hộ tham gia bảo vệ rừng:				
			
8.818 hộ
- Hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng:						
5.383 hộ
- Hộ hợp đồng bảo vệ rừng:		
				
3.435 hộ
6. Cơ sở sử dụng DVMTR:						
- Nhà máy thủy điện:								
43 nhà máy
		
+ Nhà máy thủy điện liên tỉnh:						
11 nhà máy
		
+ Nhà máy thủy điện nội tỉnh:						
32 nhà máy
- Nhà máy sản xuất nước sạch:					
		
03 nhà máy
- Cơ sở du lịch sinh thái:							
01 cơ sở
7 Số thu tiền DVMTR 5 năm (2011 - 2015):		
			
287.386 triệu đồng
- Số tiền chi trả cho chủ rừng trong 5 năm đạt 87,1%:		
250.484 triệu đồng
8. Sản phẩm truyền thông:
- Poster:									
1.200 cái
- Sổ tay tuyên truyền:								
6.810 cuốn
- Tin, bài trên báo; phóng sự truyền hình:						
83 lượt
- Tập huấn chính sách:								
10 lượt
- Bảng cắm tuyên truyền chính sách:					
32 bảng
III. CÁC HÌNH THỨC ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG 05 NĂM
1. Đối với cơ quan Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan
ban hành quyết định

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của Chủ tịch UBND
tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm
2013
Quyết định số 3975/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng Bộ
2014
Bằng khen của Bộ NN&PTNT NN&PTNT vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách chi trả
DVMTR (2011-2013)
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Chủ tịch UBND
2014
Bằng khen của UBND tỉnh
tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu
nước năm 2014
Quyết định số 560/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ
2015
Bằng khen của Bộ NN&PTNT NN&PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính
sách chi trả DVMTR năm 2015
2. Đối với Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Trong 03 năm liền 2013 đến 2015 được Đảng ủy khối các cơ
quan tỉnh công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.
3. Đối với Tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Quỹ và Chi đoàn thanh niên 03 năm liền (2013, 2014 và 2015) được
công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh và Chi đoàn vững mạnh.
2013

Bằng khen của UBND tỉnh

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 99 Hùng Vương - Phường Hội Thương - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.714.188
Fax: 0593.714.188
Mail:qbvptr@gialai.gov.vn

