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 UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ 

PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

Số       /HD-QBVPTR 

 

 

    Kon Tum, ngày        tháng      năm 2020 

HƢỚNG DẪN 

Xây dựng phƣơng án sử dụng tiền dịch vụ môi trƣờng rừng phục vụ cho 

công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 đối với UBND cấp xã 

đƣợc Nhà nƣớc giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện chính sách chi trả chi trả dịch 

vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện quy định tại Khoản 4 điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp; Nhằm giúp UBND cấp xã xây dựng Phương án sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng giai 

đoạn 2021 - 2025 trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt; Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn, lưu ý một số nội dung về xây dựng Phương án 

sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng giai 

đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC 

1. Mục tiêu xây dựng phương án: Quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi 

trường rừng (DVMTR) đúng mục đích, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển diện tích rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý, nhất là diện 

tích rừng có cung ứng DVMTR.   

2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng: 

Quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã được Nhà nước 

giao trách nhiệm quản lý rừng phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành 

của Nhà nước về chính sách chi trả DVMTR và các văn bản quy định khác có 

liên quan. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ 

rừng; 
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- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1307/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả kiểm kê rừng tỉnh Kon 

Tum năm 2014; số 1353/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc phê 

duyệt Đề án điều chỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 1508/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2019 phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 03 loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

- Hướng dẫn số 01/HD-LN ngày 6 tháng 6 năm 2019 của liên ngành Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh về việc Quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối 

với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản 

lý rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 - Các văn bản khác có liên quan. 

III. XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN 

 1. Xây dựng Phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ công tác quản lý, 

bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025. 

 1.1. UBND cấp xã xây dựng phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ 

công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025, nội dung phương án gồm: 

a) Nội dung công tác quản lý, bảo vệ rừng 

 - Căn cứ vào diện tích rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng 

và diện tích rừng cung ứng DVMTR (năm gần nhất), UBND cấp xã xác định 

diện tích rừng để xây dựng Phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ công tác 

quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025. 

 - Nội dung quản lý, bảo vệ rừng: Quản lý diện tích, ranh giới khu rừng 

được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; bảo vệ hệ sinh thái rừng hiện có; 

phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng; phòng chống các hành 

vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; tăng độ che phủ, chống xói 

mòn rửa trôi, bảo vệ nguồn nước sản xuất, sinh hoạt cho cộng đồng dân cư thôn, 

các công trình thủy điện. Hợp đồng bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động người 

dân tham gia quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn; tuần tra, truy quét các 

hành vi xâm hại đến diện tích, tài nguyên rừng; thành lập và duy trì hoạt động 

của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. 

 b) Xác định nguồn thu cho cả giai đoạn 2021 - 2025 để chi cho công tác 

quản lý, bảo vệ rừng 

 - Xác định nguồn thu, bao gồm: Tiền DVMTR còn tồn của năm trước 

(nếu có), dự kiến nguồn tiền chi trả DVMTR nhận được từ Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn thu hợp pháp khác để thực 

hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Đối với dự kiến nguồn thu từ 

DVMTR giai đoạn 2021 - 2025, UBND cấp xã tính số tiền bình quân 3 năm 

trước liền kề nhân với số năm thực hiện (05 năm) để xác định tổng nguồn thu 

cho cả giai đoạn 2021 - 2025. 
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 - Nội dung sử dụng tiền chi trả DVMTR phục vụ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng:  UBND cấp xã căn cứ số thu cho cả giai đoạn nêu trên để phân khai, sử 

dụng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng cho cả giai đoạn theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ; Hướng dẫn số 01/HD-LN ngày 6 tháng 6 năm 2019 của liên 

ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh về việc quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách 

nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản liên quan khác. 

 1.2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền DVMTR rừng phục 

vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án theo Mẫu số 01 kèm theo Hướng 

dẫn này. 

- Thuyết minh phương án được lập theo Mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn 

này. 

- Bản đồ khu rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn xã, thị trấn xây dựng 

trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN2000; tỷ lệ bản đồ theo quy định 

tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ. 

 2. Thẩm định, phê duyệt phướng án sử dụng tiền DVMTR phục vụ cho 

công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025  

 2.1. Cơ quan thẩm định Phương án 

 Trên cơ sở Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR 

phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 của UBND cấp 

xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm 

lâm huyện, thành phố và các phòng, ban liên quan thẩm định Phương án sử dụng 

tiền DVMTR phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 

của UBND cấp xã. 

2.2. Cơ quan phê duyệt phương án  

 - Trên cơ sở văn bản thẩm định phương án của liên ngành và hồ sơ đề 

nghị phê duyệt phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho 

công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 của UBND cấp xã. UBND 

huyện, thành phố phê duyệt phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025.  

 - Sau khi Phương án được phê duyệt UBND huyện, thành phố gửi Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để theo dõi, kiểm tra, giám sát. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

 - Triển khai xây dựng Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 trình cơ quan 
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liên quan trong quí III năm 2020 để thẩm định, trình UBND huyện, thành phố 

phê duyệt trong quí IV năm 2020 theo quy định. 

 - Tổ chức thực hiện Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ từng giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê 

duyệt theo quy định. 

 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 

 - Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với 

bộ phận Kế toán và cán bộ được phân công phụ trách lâm nghiệp của UBND cấp 

xã tham mưu UBND cấp xã tổ chức xây dựng phương án đảm bảo theo quy định 

hiện hành. 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, 

thành phố và các phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố phê 

duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho công tác 

quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 cho UBND cấp xã. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn này, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để xem xét 

hướng dẫn cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Các UBND huyện, thành phố; 

- Các UBND xã, thị trấn có cung ứng DVMTR; 

- Các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố; 

- Các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; 

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Thanh Hoàng 
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