CÂU 1: Bà con hiểu thế nào là dịch vụ môi trường rừng?

Chi trả dịch vụ môi trường
rừng là quan hệ cung ứng
và chi trả giữa bên sử
dụng dịch vụ môi trường
rừng trả tiền cho bên cung
ứng dịch vụ môi trường
rừng.

THANH
TOÁN
ĐIỆN TỬ

VNĐ

CÂU 2: Bà con hãy cho biết

VNĐ
VNĐ

bên nào là bên chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng?

A.
Sở nông
và
1. Nhà
máy nghiệp
thủy iện
phát triển nông thôn

2. Nhà
B.
Doanh
máynghiệp
thủy iện,
kinh
công tynước
doanh
nướcsạch
sạch

3. Du lịch sinh thái,
cảnh quan

4. Cơ sở sản xuất
công
nghiệp
cóC sử
D. Đáp
án B và
dụng
trực
tiếp
nguồn nước

CÂU 3: Bà con hãy cho biết loại rừng nào ược trả
tiền dịch vụ môi trường rừng?

A.
nông
nghiệp
A. Sở
Rừng
phòng
hộ và
phát triển nông thôn

C. Rừng sản xuất

B.
B. Nhà
Rừngmáy
ặcthủy
dụngiện,
công ty nước sạch

CÂU 4: Bà con hãy cho biết trong

trường hợp khu rừng bị thiệt hại (do
thiên tai gây ra, như bị cháy, bị bão
làm gãy ổ, bị nước lũ cuốn trôi) thì
có nhận ược tiền dịch vụ môi
trường rừng không?
Khi khu rừng cung ứng DVMTR nhưng bị thiệt hại do thiên
tai (bị cháy, bão tàn phá, nước lũ cuốn trôi) làm cho rừng
không còn khả năng cung ứng DVMTR thì diện tích bị
thiệt hại không ược tiếp tục chi trả tiền DVMTR.

CÂU 5: Tiền dịch vụ môi trường
rừng có phải là tiến phí hay tiền
thuế không?

Thuế

Tiền dịch vụ môi trường rừng là khoản tiền trả cho
người cung ứng dịch vụ, không phải là tiền phí hay
tiền thuế.

CÂU 6: Điều kiện chủ rừng là hộ

gia ình, cá nhân ược trả tiền dịch
vụ môi trường rừng là gì?

Chủ rừng là hộ gia ình, cá nhân ược nhận tiền DVMTR khi:
1. Có cam kết bảo vệ rừng cung ứng DVMTR với UBND cấp xã;
2. Có diện tích rừng cung ứng DVMTR ược nghiệm thu.

CÂU 7: Theo bà con, khi phát
hiện ra cháy rừng, theo bà con
chúng ta cần làm gì?

1.Gọi iện cho
kiểm lâm

2. Báo cho dân
làng ể i dập lửa

4. Dùng cành
cây dập lửa

5. Làm ường
ranh cản lửa

3. Báo cho
QBL rừng

6. Trồng
rừng

CÂU 8: Nếu phá rừng bà con

sẽ ược nhận tiền dịch vụ môi
trường rừng?

A. CÓ

B. KHÔNG

CÂU 9: Nếu thấy có người lạ

vào rừng lấy gỗ bà con cần
làm gì?

A. Giúp
Sở nông
họ kéo
nghiệp
gỗ ra
và
phátrừng
khỏi
triển nông thôn

C. Báo cho chính
quyền ịa phương

B. Nhà
Báomáy
cho kiểm
thủy iện,
lâm
công ty nước sạch

B
C

D. Đáp án B và C

CÂU 10: Bà con cho biết, tiền
dịch vụ môi trường rừng
do ai óng góp/chi trả?

A. Sở nông nghiệp và
phát triển nông thôn

C. Khách du lịch

B. Nhà máy thủy iện,
công ty nước sạch

B
C

D. Đáp án B và C

CÂU 11: Có tiền dịch vụ môi

trường rừng, bà con dùng ể
làm gì?

A.
nông nghiệp và
A. Sở
Đi nhậu
phát triển nông thôn

B.
máy thủy
iện,
B. Nhà
Cải thiện
sinh kế
công ty nước sạch

C. Vào rừng lấy gỗ

D. Tuần tra bảo vệ
D. Đáp án B và C
rừng

CÂU 12: Bà con hãy cho biết,

những hành vi nào sau âu bị
cấm trong rừng, ven rừng?
C. Đốt nương, rẫy, ồng
ruộng trái phép ở trong
rừng, ven rừng và các
hành vi khác trực tiếp

A. Đốt lửa, sử dụng lửa trong phân khu
bảo vệ nghiêm ngặt rừng ặc dụng,
phân khu phòng hộ rất xung yếu; ở các
khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô
nóng vào mùa hanh khô

B. Đốt lửa, sử dụng lửa ể
săn bắt ộng vật rừng, hạ
cây rừng và ốt ể lấy than
ở trong rừng, lấy mật ong,
lấy phế liệu chiến tranh

A
B
C

D. Tất cả
ều úng

CÂU 1: Nhận tiền dịch vụ môi

trường rừng bằng iện thoại với
viettelpay có cần ra xã không?

KHÔNG

THANH
TOÁN
ĐIỆN TỬ

VNĐ

VNĐ
VNĐ

CÂU 2: Làm thế nào bà con
biết ã có tiền dịch vụ môi
trường rừng?
VNĐ

A. Có tin nhắn vào
iện thoại

C. Kiểm lâm báo/tổ
trưởng báo

B. Hàng xóm nhận tin
nhắn báo

A
B
C

D. Tất cả các câu trên

VN

CÂU 3: Có tiền trong tài khoản
viettelpay, bà con có cần rút hết
tiền mặt không?

Không. Có thể rút khi nào mình cần.

VN

Đ

Đ

V

Đ
N

CÂU 4: Có tiền trong tài khoản
viettelpay, bà con có cần ra cửa
hàng viettel rút ở một thời iểm
nhất ịnh không?

Không. Miễn là cửa hàng ó mở.

VN

VN

Đ

Đ

Đ
N
V

CÂU 5: Khi có tiền dịch vụ môi trường

rừng trong tài khoản vietelpay, làm thế
nào bà con biết mình nhận ược bao
nhiêu tiền?
A. Xem tin nhắn

A
B

C. Cả 2 câu trên

??
VNĐ
VNĐ

B. Thao tác trên máy

CÂU 6: Tiền trong tài khoản

viettelpay bà con dùng làm gì?

Nạp tiền iện thoại, mua hàng, nạp tiền iện thoại, trả tiền
iện nước, mua thẻ cào iện thoại, nạp tiền
Ai trả lời là nạp tiền iện thoại. gọi người ó lên nói quy trình

CÂU 7: Tiền trong tài khoản

viettelpay, bà con có thể dùng ể
nạp tiền iện thoại cho người khác
ược không?

Có. Và nạp tiền iện thoại từ viettelpay còn ược chiết khấu
5%. Có phần minh họa trên máy chiếu.

CÂU 8: Giả sử ông A nợ tiền ông

B, nhưng chỉ có tiền trong tài khoản
viettelpay, ông A có trả nợ ược
cho ông B không? Bằng cách nào
mà không cần rút tiền mặt?

VNĐ
VNĐ

Chuyển từ tk viettelpay sang viettelpay. Gọi 2 người lên sân
khấu, ông A ược ban tổ chức ck 20k, nhiệm vụ ông A phải
chuyển 10k trả nợ cho ông B.

CÂU 9: Trong tài khoản

50,500

viettelpay có tiền 50,500 ồng
thì số tiền rút là bao nhiêu?

A. 50,000 ồng

B. 50,500 ồng

CÂU 10: Số tiền lẻ còn lại không

??

500

thể rút tiền mặt sẽ làm gì?

Để tích ủ số tiền ể mua hàng hoặc ủ 50 nghìn ồng rồi
rút.
BTC chuẩn bị 2 ĐTDĐ, MC chọn ngẫu nhiên 4 người chơi, chia
làm 2 nhóm và ưa ra các yêu cầu, người nào làm nhanh hơn

0

CÂU 11: Trường hợp không nhận

ược tin nhắn báo về tiền dịch vụ môi
trường rừng, bà con nên làm thế nào?

A.Hỏi tổ trưởng
xem tổ trưởng
có nhận ược
tin nhắn

D. Gọi lên tổng
ài 18009000
ể nhờ kiểm tra
số dư

B. Tự kiểm tra số
dư tài khoản

E. Ra cửa hàng
viettel gần nhất

C. Hỏi kiểm
lâm ịa bàn

A
B
C

D
E

F. Tất cả
áp án

CÂU 12: Có tin nhắn về tiền dịch vụ

môi trường rừng nhưng bị mất chứng
Minh thư, làm sao ể rút tiền mặt?

A.
Cứ ra
cửa hàng
viettel
A. Sở
nông
nghiệp
và
quen gần nhà và không
phát
triển
nông
cần chứng
Minh
thư thôn

C. Nhờ cán bộ Kiểm
lâm báo lên viettel

B. Nhà
Ra cửa
máyhàng
thủyviettel
iện,
công ty
Đăng
kýnước
lại sạch

B
C

D. Đáp án B và C

CÂU 13: Điện thoại lâu ngày

không dùng số Đăng ký vietelpay bị
khóa, bà con nên làm gì?

nghiệp và
A. Sở
Ra nông
cửa hàng
phát triển
thôn
viettel
trênnông
huyện

B.B.Nhà
máy
Nhờ
cánthủy
bộ iện,
công
nước sạch
kiểmtylâm

C. Ra cửa hàng tạp hóa là iểm
dịch vụ viettel gần nhà

??

CÂU 14: Với bà con không biết

chữ, làm thế nào ể biết ã có tiền
DVMTR?
B. Đem máy iện
thoại ra cửa hàng
viettel gần nhất nhờ
kiểm tra số dư

A.
nông
nghiệp
và
A. Sở
Đến
hỏi tổ
trưởng
phát triển nông thôn

C. Nhờ người trong
nhà biết chữ kiểm tra
tin nhắn.

A
B
C

D. Đáp
Tất cả
D.
áncác
B vàgiải
C
pháp trên

