








Sổ tay
CHI TRẢ DỊCH VỤ

MÔI TRƯỜNG RỪNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH ĐIỆN BIÊN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG



Sổ tay thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ TAY
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (DVMTR)

Sổ tay chi trả DVMTR được sử dụng với mục đích ghi chép việc thu, chi tiền 
DVMTR của chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cộng đồng thôn, bản 
phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. 
 1. Nguyên tắc: Việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR cần được quyết định 
công khai, minh bạch của các hộ dân tham gia, bảo vệ rừng trong cộng đồng. 
Việc phân chia, sử dụng tiền phải được thể hiện bằng Biên bản ghi kết quả cuộc 
họp thôn, bản có đầy đủ chữ ký của thư ký và những người có chức sắc trong 
bản với các nội dung gồm: 
 - Thời gian, địa điểm;
 - Thành phần tham dự buổi họp;
 - Nội dung:
 + Số tiền nhận được từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng bao nhiêu 
          (Tiền tạm ứng/thanh toán của năm nào?)
 + Thống nhất số tiền chi cho các hộ tham gia bảo vệ rừng;
 + Số tiền trích lại phục vụ cho công tác bảo vệ rừng;
 + Số tiền chi cho các hoạt động chung khác;
 + Số lượng các hộ dân tham gia, nhất trí nội dung thực hiện. 
 2. Cách ghi chép:
 - Các khoản chi tiêu, sử dụng tiền đều phải có nội dung rõ ràng, đầy đủ, 
không viết tắt. Có chữ ký của người nhận tiền hoặc điểm chỉ (trường hợp không 
biết chữ).
 - Các số liệu ghi chép phải trung thực, chính xác, không tẩy xóa (nếu viết 
sai thì gạch bỏ, không ghi chồng lên). 
 Lưu ý: Toàn bộ số tiền sau khi thống nhất trong cộng đồng để lại làm 
quỹ chi mua sắm dụng cụ, trang thiết bị cần thiết hoặc hỗ trợ tiền công cho 
các thành viên khi tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy 
chữa cháy rừng… Nếu chưa sử dụng đến nên gửi vào ngân hàng. Hạn chế 
để tồn tiền mặt tại Quỹ cộng đồng tránh bị mất mát hoặc sử dụng không 
đúng mục đích. Thực hiện công khai trong toàn cộng đồng các khoản thu, 
chi theo từng đợt nhận tiền từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
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DANH SÁCH
Chi tiền cho các hộ tham gia bảo vệ rừng năm………

Ngày……….tháng…….…năm……….

TT Họ và tên Số tiền Ký nhận Ghi chú

1

2

...

               Quỹ cộng đồng

              TỔNG
 
                     Người phát tiền                                          Đại diện thôn bản
                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

TT Họ và tên Số tiền Ký nhận

1

2

...

   TỔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUỸ CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG
1. Chi cho tuần tra bảo vệ rừng

2. Chi cho các hoạt động chung khác
Các khoản chi cho hoạt động chung của cộng đồng cần ghi rõ những nội 
dung sau:
- Thời gian chi (Ngày ….tháng….năm….)
- Nội dung chi
- Số tiền chi
                          Người chi                                               Người chứng kiến
                     (Ký, ghi họ tên)                                             (Ký, ghi họ tên)
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GHI CHÚ CÁ NHÂN                               

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................

GHI CHÚ CÁ NHÂN                               

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................
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GHI CHÚ CÁ NHÂN                               

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................

GHI CHÚ CÁ NHÂN                               

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................
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GHI CHÚ CÁ NHÂN                              

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................

GHI CHÚ CÁ NHÂN                              

Tên: .....................................................................

Ngày sinh: ................../................../.....................                               

Địa chỉ: .................................................................................................

Điện thoại-Fax: .....................................................................................

Số CMND: ....................... Ngày cấp: ....../....../......... Nơi cấp: ...............

Ghi chú khác: ........................................................................................

...............................................................................................................
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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Địa chỉ: Tầng 3 nhà D, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ dân phố 1, phường Tân   

       Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

 Điện thoại: 0230.3831996;  Fax: 0230.3833633;

STT Họ & Tên Chức danh
Điện thoại

EmailCơ quan/
Di động

BAN LÃNH ĐẠO

1 Đặng Thị Thu Hiền P.Giám đốc 0230.3833766
0913.546.818 danghiensllc@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

2 Phan Anh Sơn Phó phòng 0913.401.338 phanson04@gmail.com

3 Nguyễn Huy Bình Kỹ thuật 0989.991.577 huybinh82@gmail.com

4 Sùng A Súa Kỹ thuật 01689.940.845 suahkk@gmail.com

5 Nguyễn Thị Minh Hải Kỹ thuật 01224.308.268 minhhai49ls@gmail.com

6 Vàng A Dùng Kỹ thuật 01662.406.761 vangadung@gmail.com

7 Lò Văn Hùng Kỹ thuật 0917.244.606 lophihung@gmail.com

8 Mai Thị Ngân Kỹ thuật 01657.814.816 maingandb@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH -TỔNG HỢP

9 Lê Thu Huyền Phó phòng 01228.300.116 hieuhoanghn@gmail.com

10 Quàng Thị Hồng Phụ trách kế 
toán 0983.246.169 quanghonglc1969@gmail.com

11 Nguyễn Thị Xuyến Văn thư, 
thủ quỹ 0977.901.139 phuonglinhxuyen2008@gmail.com

12 Lò Thu Uyên Kế toán 0948.053.791 thuuyen225@gmail.com

13 Trần Trọng Minh Kế toán 0913.499.876 minh050690@gmail.com

14 Vũ Thị Thư Tổng hợp 01669.226.731 thubinhdbi@gmail.com

15 Nguyễn Minh Hồng Ngọc Truyền thông 01633.018.898 ngocmin.pr@gmail.com
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Lễ ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng tỉnh với Nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nhà máy thủy điện Nậm Mu 2

Đoàn kiểm tra, giám sát Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép sử 
dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Thị xã Mường Lay

THỊ XÃ MƯỜNG LAY
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 5.250,93 ha;
- Số chủ rừng: 33 chủ rừng là cộng đồng.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Điện Biên

HUYỆN ĐIỆN BIÊN
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 18.371,9795 ha;
- Số chủ rừng: 97 chủ rừng là cộng đồng, 61 chủ rừng là hộ gia đình.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Chà

HUYỆN MƯỜNG CHÀ
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 35.365,176 ha;
- Số chủ rừng: 108 chủ rừng là cộng đồng, 12 chủ rừng là hộ gia đình, 3 chủ rừng là 
nhóm hộ gia đình.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tủa Chùa 

HUYỆN TỦA CHÙA
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 21.122,953 ha;
- Số chủ rừng: 120 chủ rừng là cộng đồng, 239 chủ rừng là hộ gia đình.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tuần Giáo

HUYỆN TUẦN GIÁO
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 17.525,869 ha
- Số chủ rừng: 89 chủ rừng là cộng đồng, 125 chủ rừng là hộ gia đình, 3 chủ rừng là 
nhóm hộ gia đình.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ

HUYỆN NẬM PỒ
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 49.344,210 ha;
- Số chủ rừng: 102 chủ rừng là cộng đồng, 26 chủ rừng là hộ gia đình
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Nhé

HUYỆN MƯỜNG NHÉ
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 33.417,525 ha;
- Số chủ rừng: 74 chủ rừng là cộng đồng, 10 chủ rừng là hộ gia đình.
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Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại huyện Điện Biên Đông

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
- Diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 17.852.232 ha;
- Số chủ rừng: 149 chủ rừng là cộng đồng, 310 chủ rừng là hộ gia đình.
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LỊCH NĂM 2019

THÁNG GIÊNG
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG HAI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG BA
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG TƯ
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG NĂM
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG SÁU
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG BẢY
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG TÁM
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG CHÍN
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI MỘT
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI HAI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT
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LỊCH NĂM 2020

THÁNG GIÊNG
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG HAI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG BA
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG TƯ
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG NĂM
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG SÁU
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG BẢY
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG TÁM
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG CHÍN
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI MỘT
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT

THÁNG MƯỜI HAI
T.HAI  T.BA  T.TƯ  T.NĂM  T.SÁU  T.BẢY  C.NHẬT



Sổ tay thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

NHẬT KÝ
NHẬN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Ngày ......... tháng ......... năm 201.....

Tại: .........................................................................................................................

TT Nội dung Diện tích 
(ha)

Đơn giá
(đồng/ha)

Tổng tiền
(đồng)

Số tiền đã 
tạm ứng
(đồng)

Số thực nhận
(đồng)

      
Số tiền bằng chữ: ...................................................................................................
.................................................................................................................................

                     BÊN GIAO                                 BÊN NHẬN 
 
                                             Người nhận                            Người chứng kiến

XÁC NHẬN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
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NHẬT KÝ
NHẬN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Ngày ......... tháng ......... năm 201.....

Tại: .........................................................................................................................

TT Nội dung Diện tích 
(ha)

Đơn giá
(đồng/ha)

Tổng tiền
(đồng)

Số tiền đã 
tạm ứng
(đồng)

Số thực nhận
(đồng)

      
Số tiền bằng chữ: ...................................................................................................
.................................................................................................................................

                     BÊN GIAO                                 BÊN NHẬN 
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TÌM HIỂU VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ 
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (DVMTR) 

LUẬT LÂM NGHIỆP 2019
(Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017).
 I. CHỦ RỪNG:
 (Trích Điều 8 của Luật Lâm nghiệp 2019) 
 - Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.
 - Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ 
chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 7 Điều này.
 - Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng (sau đây gọi là đơn vị 
vũ trang).
 - Hộ gia đình, cá nhân trong nước.
 - Cộng đồng dân cư.
 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng 
rừng sản xuất. 
 II. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP:
 (Trích Điều 9 của Luật Lâm nghiệp 2019)
 1. Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định của pháp luật.
 2. Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương 
tiện vào rừng trái quy định của pháp luật; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.
 3. Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu 
thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật.
 4. Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.
 5. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây 
hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng.
 6. Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, 
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của 
pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên.
 7. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái 
quy định của pháp luật; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt 
động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ 
sinh thái rừng. 
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 8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích 
sử dụng rừng trái quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái 
quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, 
thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng 
trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong 
giao rừng, cho thuê rừng.
 9. Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật. 
 III. PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG:
 (Trích Điều 39, Chương IV của Luật Lâm nghiệp 2019)
 1. Chủ rừng phải lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; chấp 
hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Mọi trường hợp sử dụng lửa trong rừng, gần rừng để dọn nương rẫy, dọn đồng 
ruộng, chuẩn bị đất trồng rừng, đốt trước mùa khô hanh hoặc dùng lửa vì mục đích khác, 
người sử dụng lửa phải thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.
 3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiến hành hoạt động trong rừng, xây dựng công 
trình ở trong rừng, ven rừng phải chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy; thực 
hiện biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng.
 4. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời chữa cháy rừng, thông báo ngay 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; khắc phục hậu quả sau cháy rừng và báo cáo 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan có 
trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời.
 5. Trường hợp cháy rừng xảy ra trên diện rộng có nguy cơ gây thảm họa dẫn đến 
tình trạng khẩn cấp, việc chữa cháy rừng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về 
tình trạng khẩn cấp.
 6. Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy, cứu hộ, cứu nạn hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy và chữa 
cháy rừng.
 7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
 IV. TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ RỪNG CỦA TOÀN DÂN:
 (Trích Điều 43, Chương IV của Luật Lâm nghiệp 2019)
 1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách 
nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật này, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, 
bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và quy định 
khác của pháp luật có liên quan.
 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm thông báo kịp 
thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại 
rừng và hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng; chấp hành sự huy động nhân 
lực, phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng.



Sổ tay thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

 V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG:
 (Trích Điều 64, Mục 4, Chương VI của Luật Lâm nghiệp 2019)
 1. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng có quyền sau đây:
 a) Được thông báo về tình hình thực hiện, kết quả bảo vệ và phát triển rừng trong 
phạm vi khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; thông báo về diện tích, chất 
lượng và trạng thái rừng ở khu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng;
 b) Được quỹ bảo vệ và phát triển rừng thông báo kết quả chi trả ủy thác tiền dịch 
vụ môi trường rừng đến bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng;
 c) Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và nghiệm 
thu kết quả bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng;
 d) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh tiền chi trả 
dịch vụ môi trường rừng trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng không 
bảo đảm đúng diện tích rừng hoặc làm suy giảm chất lượng, trạng thái rừng mà bên sử 
dụng dịch vụ đã chi trả số tiền tương ứng.
 2. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng có nghĩa vụ sau đây:
 a) Ký hợp đồng, kê khai số tiền dịch vụ môi trường rừng phải chi trả ủy thác vào 
quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
 b) Trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng cho chủ 
rừng trong trường hợp chi trả trực tiếp hoặc cho quỹ bảo vệ và phát triển rừng trong 
trường hợp chi trả gián tiếp. 
 VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG:
 (Trích Điều 65, Mục 4, Chương VI của Luật Lâm nghiệp 2019)
 1. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng có quyền sau đây:
 a) Yêu cầu chi trả tiền sử dụng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại khoản 
3 Điều 63 của Luật này;
 b) Được cung cấp thông tin về giá trị dịch vụ môi trường rừng;
 c) Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ phục vụ chi trả, kiểm tra quá 
trình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của cơ quan quản lý nhà nước và của quỹ 
bảo vệ và phát triển rừng.
 2. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng có nghĩa vụ sau đây:
 a) Phải đảm bảo diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ và phát 
triển theo quy hoạch, kế hoạch quản lý đối với từng loại rừng được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt;
 b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ và phát 
triển rừng phải đảm bảo diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ và phát 
triển theo hợp đồng khoán đã ký với chủ rừng;
 c) Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng là tổ chức do Nhà nước thành lập phải 
quản lý, sử dụng số tiền được chi trả theo quy định của pháp luật.



SỔ TAY
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

Đặng Thị Thu Hiền

Biên tập nội dung

Lê Thu Huyền

Phan Anh Sơn

Trình bày

Nguyễn Minh Hồng Ngọc

In .......cuốn, khổ 19 x 27cm mm tại Công ty Cổ phần In Hà Nội.
Giấy phép xuất bản số         /GP-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày........

tháng........năm 2018.
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2018.
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