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LỜI MỞ ĐẦU
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng (DVMTR) quy định mối quan hệ chi trả tiền DVMTR
giữa bên sử dụng và bên cung ứng DVMTR. Đây là chính sách mang tính
cách mạng của ngành lâm nghiệp, tạo nguồn tài chính đáng kể cho công
tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống của
người dân và cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là đồng
bào các dân tộc ít người ở vùng cao và miền núi.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) là cơ quan được ủy thác nhận
tiền DVMTR từ bên sử dụng DVMTR và có trách nhiệm chi trả tiền
DVMTR tới các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng
thôn. Sau 8 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR (2011-2018), có
44 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR và lũy kế tổng số tiền DVMTR là 9.282
tỷ đồng. Nguồn tiền này đã giúp bảo vệ trên 5,98 triệu ha rừng hàng năm
(Quỹ BV&PTR Việt Nam 2018).
Hiện nay tiền DVMTR trả cho chủ rừng là tổ chức được Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh thực hiện qua tài khoản ngân hàng (TKNH). Tuy vậy, việc trả tiền
DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khoán
bảo vệ rừng đều được Quỹ BV&PTR hoặc chủ rừng là tổ chức trả trực tiếp
bằng tiền mặt nên mất nhiều thời gian, chi phí cao, tiềm ẩn rủi ro, chưa
đảm bảo công khai, minh bạch. Vì vậy, ngày 26/9/2018, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành văn số 7491/BNN-TCLN
ngày 26/9/2018 gửi Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc trả tiền DVMTR
qua TKNH hoặc giao dịch thanh toán điện tử. Mặt khác, chủ trương trả tiền
DVMTR tới chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng được khuyến khích
thực hiện tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC và tiếp
tục được khuyến khích thực hiện tại Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày
17/01/2018 của Bộ Tài chính.
Nhằm thúc đẩy trả tiền DVMTR qua TKNH, trong giai đoạn 2017-2018,
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thông qua Chương trình Bảo tồn, sử
dụng bền vững đa dạng sinh học lâm nghiệp và dịch vụ hệ sinh thái ở Việt
Nam đã hỗ trợ và phối hợp với Quỹ BV&PTR Việt Nam (VNFF) và KfW
thực hiện nghiên cứu khả thi và triển khai thí điểm trả tiền DVMTR qua
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TKNH tại 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Đắk Nông. Kết quả nghiên cứu và
thí điểm tại 3 tỉnh đã khẳng định tính khả thi của phương thức này và giúp
cải thiện đáng kể tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quá trình tổ
chức trả tiền DVMTR (Vũ Tấn Phương 2017, 2018).
Sổ tay này được xây dựng dựa trên kết quả thí điểm trả tiền DVMTR qua
TKNH thực tiễn tại 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Đắk Nông, nhằm cung
cấp các hướng dẫn và khuyến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện trả
tiền DVMTR qua TKNH tới bên cung ứng DVMTR. Cuốn sổ tay gồm 03
phần như sau:
• Phần I: Giới thiệu chung. Phần này cung cấp các thông tin về mục
đích, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ.
• Phần II: Các bước thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH. Phần
này cung cấp các hướng dẫn về lựa chọn ngân hàng, lập danh sách
bên cung ứng DVMTR để mở TKNH nhận tiền DVMTR, tập huấn,
tuyên truyền về trả tiền DVMTR qua TKNH, mở tài khoản và tổ
chức trả tiền DVMTR.
• Phần III: Công khai, giám sát và đánh giá trả tiền DVMTR qua
TKNH. Phần này hướng dẫn nội dung và trách nhiệm của các bên
liên quan trong công khai, giám sát và đánh giá trả tiền DVMTR
qua TKNH.
Sổ tay này có thể chưa đáp ứng hết các yêu cầu thực tiễn tại các tỉnh đang
triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Do đó, sổ tay sẽ được
xem xét, cập nhật và hoàn thiện nội dung dựa trên phản hồi của các Quỹ
BV&PTR tỉnh và bên liên quan.
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PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG
1. Mục đích
Trả tiền DVMTR thông qua TKNH nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu
quả và giảm thiểu rủi ro trong tổ chức trả tiền DVMTR tới bên cung ứng
DVMTR.
Trả tiền DVMTR thông qua TKNH sẽ góp phần thực hiện chủ trương thanh
toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và giúp người dân tiếp cận các
dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR.

4
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2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của hướng dẫn này bao gồm:
a) Bên trả tiền DVMTR:
- Quỹ BV&PTR cấp tỉnh;
- Chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng.
b) Bên nhận tiền DVMTR:
- Chủ rừng (là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn);
- Bên nhận khoán bảo vệ rừng.
c) Các ngân hàng có chức năng thực hiện dịch vụ thanh toán qua TKNH.
3. Nguyên tắc thực hiện
a) Đảm bảo tính cạnh tranh, bình đẳng giữa các ngân hàng cung ứng dịch
vụ thanh toán tiền DVMTR qua TKNH;
b) Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của các thành viên nam, nữ trong thôn,
bản, bon trong quá trình ra quyết định lựa chọn mở loại tài khoản để
nhận tiền DVMTR;
c) Đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về danh sách và số tiền trả cho
bên cung ứng DVMTR là chủ rừng, bên nhận khoán được nhận tiền
DVMTR;
d) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý và bên liên quan tham
gia giám sát thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH.
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4. Giải thích từ ngữ
a) Trả tiền DVMTR qua TKNH là việc ngân hàng được ủy nhiệm thực hiện
dịch vụ thanh toán tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR thông qua
TKNH.
b) Tài khoản ngân hàng (TKNH) là tài khoản thanh toán (TKTT) mở tại
ngân hàng cho bên cung ứng DVMTR để thực hiện dịch vụ thanh toán
tiền DVMTR. TKNH bao gồm tài khoản của tổ chức, tài khoản cá nhân
(TKCN) và tài khoản chung.
c) Tài khoản của tổ chức là TKNH mở cho các chủ rừng là tổ chức được
trả tiền DVMTR, bao gồm các Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp,
UBND xã và các tổ chức khác;
d) Tài khoản cá nhân (TKCN) là TKNH mở cho các cá nhân được hưởng
lợi từ chính sách chi trả DVMTR, bao gồm chủ rừng là cá nhân, hộ gia
đình; các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng.
đ) Tài khoản chung là TKNH mở cho chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, bản,
bon, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng; nhóm các chủ rừng là cá nhân, hộ
gia đình; nhóm các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng hình thành
trong quá trình thực hiện chi trả.
e) Thẻ ATM là loại thẻ do các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cấp cho
người dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán như rút tiền, chuyển
khoản, thanh toán hóa đơn,… thông qua máy máy rút tiền tự động
(ATM) hoặc tại các điểm hỗ trợ thanh toán bằng thẻ.
g) Phương thức chi trả lưu động: là phương thức thức chi trả mà ngân hàng
đến trụ sở UBND xã, hoặc các thôn, bản hoặc nhà người dân theo yêu
cầu để thực hiện trả tiền DVMTR.
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PHẦN II

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRẢ TIỀN
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trình tự thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH bao gồm các nội dung sau:
(1)Lựa chọn ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán ủy thác tiền DVMTR;
(2) Lập danh sách bên cung ứng DVMTR mở TKNH nhận tiền DVMTR;
(3) Tuyên truyền, tập huấn về trả tiền DVMTR qua TKNH;
(4) Mở TKNH cho các đối tượng nhận tiền DVMTR;
(5) Tổ chức trả tiền DVMTR;
(6) Phê duyệt danh sách trả tiền DVMTR;
(7) Tổ chức trả tiền DVMTR cho bên cung ứng.
8
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1.5 Lựa chọn và ký
hợp đồng với ngân
hàng

1.4 Đánh giá ngân
hàng tiềm năng dựa
vào các tiêu chí
cụ thể

1.3 Làm việc với
ngân hàng tiềm năng

1.2 Xây dựng yêu
cầu, điều kiện thực
hiện

1.1 thu thập thông
tin các ngân hàng
tiềm năng

Bước 1: Lựa chọn
ngân hàng

2.4 Quỹ tỉnh kiểm
tra, tổng hợp danh
sách dự kiến mở
TKNH

2.3 Quỹ tỉnh kiểm
tra, tổng hợp danh
sách dự kiến mở
TKNH

2.2 Chủ rừng là tổ
chức, UBND xã lập
danh sách dự kiến
mở TKNH cho bên
nhận khoán

2.1 Quỹ tỉnh lập
danh sách dự kiến
mở TKNH cho chủ
rừng là tổ chức,
UBND xã, chủ rừng
là HGĐ

Bước 2: Lập danh
sách dự kiến mở
TKNH

3.5 Họp thôn, bản,
bon (nếu cần)

3.4 Tập huấn, tuyên
truyền cho chủ rừng
và bên nhận khoán
là cá nhân, HGĐ,
CĐDC...

3.3 Tập huấn, tuyên
truyền cho cơ quan
quản lý, chủ rừng là
tổ chức, UBND xã

3.2 Chuẩn bị tài liệu

3.1 Xây dựng kế
hoạch

Bước 3: Tập huấn,
tuyên truyền

4.4 Quỹ tỉnh gửi
danh sách mở TKNH
chính thức cho ngân
hàng

4.3 Quỹ tỉnh tổng
hợp danh sách chung
cho toàn địa bàn

4.2 Chủ rừng là tổ
chức tổng hợp danh
sách mở TKNH
chính thức cho bên
nhận khoán

4.1 Quỹ tỉnh tổng
hợp danh sách
mở TKNH chính
thức cho chủ rừng
là HGĐ, cá nhân,
CDDC

Bước 4: Hoàn
Thiện danh sách
mở TKNH

Qũy tỉnh/chủ rừng là tổ chức thực hiện

Xử lý các trường
hợp phát sinh

5.4 Hoàn thiện
hồ sơ, báo cáo và
thông báo số TKNH
dến bên cung ứng
DVMTR

5.3 Mở TKNH
cho bên cung ứng
DVMTR

5.2 Chuẩn bị mẫu
biểu, hồ sơ

5.1 Thông báo kế
hoạch mở TKNH
cho Quỹ tỉnh, chủ
rừng tổ chức, UBND
xã, trưởng thôn

Bước 5: Mở
TKNH cho bên
cung ứng DVMTR

6.4 Quỹ tỉnh gửi
danh sách được
duyệt cho ngân hàng

6.3 Quỹ tỉnh kiểm
tra, tổng hợp, phê
duyệt danh sách
chung

6.2 Quỹ tỉnh lập
danh sách trả tiền
cho chủ rừng là cá
nhân, HGĐ, CĐDC

6.1 Chủ rừng là tổ
chức, UBND xã lập
danh sách trả tiền
cho bên nhận khoán
và gửi về Quỹ tỉnh

Bước 6: Phê duyệt
danh sách trả tiền
DVMTR

Sơ đồ các bước thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH

7.5 Thực hiện chế độ
báo cáo

7.4 Báo cáo kết quả
trả tiền, gửi bản sao
hồ sơ cho Quỹ tỉnh,
chủ rừng là tổ chức,
UBND xã

7.3 Thông báo kế
hoạch chi trả lưu
động (tại trụ sở
UBND xã) cho Quỹ
tỉnh, chủ rừng là tổ
chức, trưởng thôn/
bản/bon, UBND xã

7.2 Thông báo hệ
thống điểm/quầy
giao dịch, cây rút
tiền tự động/ATM

7.1 Chuyển tiền vào
TKNH của bên cung
ứng DVMTR

Bước 7: Trả tiền
cho bên cung ứng
DVMTR

Dưới đây cung cấp các hướng dẫn thực hiện cho từng nội dung.
Bước 1. Lựa chọn ngân hàng thực hiện dịch vụ trả tiền DVMTR
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh và chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện
các hoạt động sau:
1.1. Rà soát và thu thập thông tin sơ bộ về các ngân hàng tiềm năng trên
địa bàn có thể thực hiện dịch vụ trả tiền DVMTR qua TKNH tới bên
cung ứng DVMTR.
Các thông tin thu thập về các ngân hàng tiềm năng gồm:
•
•
•
•

Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng;
Hệ thống giao dịch của ngân hàng trên địa bàn;
Các loại dịch vụ thanh toán cung ứng và các loại phí liên quan;
Kinh nghiệm của ngân hàng trong các hoạt động tương tự.

1.2. Xây dựng các yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ thanh toán tiền
DVMTR qua TKNH.
	Xây dựng yêu cầu và điều kiện trả tiền DVMTR qua TKNH cần dựa
trên các thông tin sau:
• Đặc điểm của bên cung ứng DVMTR (dân tộc, trình độ, văn hóa,…);
• Khả năng tiếp cận khu vực cung ứng DVMTR;
• Mục tiêu và kế hoạch thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH.
1.3. Làm việc với các ngân hàng có tiềm năng thực hiện dịch vụ thanh toán
tiền DVMTR trên địa bàn
	Làm việc với từng ngân hàng và hai bên thảo luận chi tiết về các nội
dung liên quan đến thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR qua
TKNH tới bên cung ứng DVMTR, bao gồm:
• Phạm vi và địa điểm trả tiền DVMTR;
• Các loại dịch vụ trả tiền DVMTR tới bên cung ứng DVMTR;
• Các loại tài khoản (tổ chức, cá nhân, tài khoản chung) và yêu cầu
về hồ sơ mở tài khoản;
• Các loại dịch vụ thanh toán tiền DVMTR và khả năng áp dụng;
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• Các loại phí liên quan đến dịch vụ trả tiền DVMTR (bắt buộc và
tùy chọn), gồm phí mở và quản lý tài khoản, phí mở thẻ ATM, phí
thông báo biến động tài khoản (SMS banking), phí trả lưu động và
các loại phí khác (nếu có);
• Các quy định về báo cáo, hồ sơ chi trả và các yêu cầu khác (nếu có);
• Quyền lợi và trách nhiệm của các bên.
1.4. Đánh giá các ngân hàng tiềm năng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền
DVMTR
	Việc đánh giá các ngân hàng tiềm năng cần dựa trên các tiêu chí sau:
•
•
•
•
•
•

Phù hợp với chức năng của ngân hàng;
Năng lực thực hiện dịch vụ trả tiền DVMTR qua TKNH;
Mức độ sẵn sàng và sự chủ động của ngân hàng;
Phí thực hiện dịch vụ trả tiền DVMTR cạnh tranh;
Các giá trị gia tăng của đơn vị cung cấp dịch vụ trả tiền DVMTR;
Kinh nghiệm của ngân hàng trong thực hiện các dịch vụ thanh toán
tương tự.

1.5. Lựa chọn và ký kết thỏa thuận/hợp đồng với ngân hàng
Dựa trên kết quả đánh giá các ngân hàng tiềm năng, tiến hành lựa chọn,
ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng dịch vụ trả tiền DVMTR tới
bên cung ứng DVMTR. Công việc này gồm:
• Dự thảo thỏa thuận/hợp đồng (tham khảo tại Phụ lục 1);
• Hai bên trao đổi, chỉnh sửa, bổ sung và thống nhất nội dung thỏa
thuận/hợp đồng (nếu có);
• Ký kết thỏa thuận/hợp đồng.
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Lời khuyên 1. Lựa chọn ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền
DVMTR
Theo quy định, Quỹ BV&PTR cấp tỉnh và chủ rừng là tổ chức có trách
nhiệm trả tiền DVMTR tới chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn
và người nhận khoán bảo vệ rừng có cung ứng DVMTR. Điều này có nghĩa
Quỹ BV&PTR và chủ rừng là tổ chức có quyền ký thỏa thuận/hợp đồng với
ngân hàng để thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR. Tuy nhiên, nếu
thực hiện như vậy sẽ làm tăng các đầu mối, không đảm bảo tính thống nhất
trong hệ thống ngân hàng và có thể sẽ làm giảm hiệu quả trả tiền DVMTR
qua TKNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị:
1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh là đầu mối thực hiện lựa chọn và ký kết
với ngân hàng có năng lực để thực hiện dịch vụ thanh toán tiền
DVMTR trên địa bàn tỉnh.
2. Các chủ rừng là tổ chức cần được tham gia vào quá trình đánh giá,
lựa chọn ngân hàng và các bên cùng thảo luận để chia sẻ mức phí
trả cho ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của
Quỹ và chủ rừng là tổ chức.
3. Tài khoản nhận tiền DVMTR của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ
rừng là tổ chức và tài khoản của bên cung ứng DVMTR cùng hệ
thống ngân hàng sẽ làm giảm chi phí tổ chức thanh toán lưu động
của ngân hàng.

Bước 2. Lập danh sách dự kiến mở TKNH nhận tiền DVMTR cho bên
cung ứng DVMTR
Căn cứ kết quả chi trả của năm trước liền kề và kế hoạch thực hiện trả tiền
DVMTR qua TKNH, Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức, UBND
xã tiến hành rà soát các đối tượng hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR
để xây dựng danh sách mở TKNH dự kiến. Các hoạt động thực hiện gồm:
2.1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách các chủ rừng
là tổ chức, UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn,
nhóm các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình sẽ mở TKNH để nhận tiền
DVMTR và diện tích được trả tiền DVMTR (tham khảo tại Phụ lục 5).
Hoạt động này cần được thực hiện và hoàn thành trước ngày 15 tháng
3 hàng năm. Thông tin rà soát và tổng hợp gồm:
tay
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• Diện tích rừng và số tiền DVMTR được trả của chủ rừng là tổ chức
và UBND xã;
• Diện tích rừng và số tiền DVMTR được trả của chủ rừng là hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, nhóm các chủ rừng là cá
nhân, hộ gia đình.
2.2. Chủ rừng là tổ chức, UBND xã rà soát, tổng hợp danh sách bên nhận
khoán bảo vệ rừng sẽ mở TKNH để nhận tiền DVMTR (tham khảo tại
Phụ lục 6). Hoạt động này cần hoàn thành trước 15 tháng 4 hàng năm
và gửi về Quỹ BV&PTR cấp tỉnh. Nội dung rà soát và tổng hợp gồm:
• Diện tích rừng giao khoán bảo vệ rừng và số tiền DVMTR được trả
cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư thôn; nhóm cá nhân, hộ gia
đình; tổ chức xã hội dân sự; …
• Tên đầy đủ của cá nhân, hộ gia đình; người đại diện cộng đồng dân
cư thôn, nhóm cá nhân, hộ gia đình; tổ chức xã hội dân sự ký hợp
đồng bảo vệ rừng.
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2.3. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh kiểm tra và tổng hợp danh sách bên cung ứng
DVMTR sẽ mở TKNH để nhận tiền DVMTR trên toàn tỉnh. Hoạt động
này cần hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Danh sách mở
TKNH tổng hợp theo chủ rừng là tổ chức và theo thôn, bản, bon, xã,
huyện. Danh sách bao gồm các thông tin sau:
• Tên đầy đủ của bên cung ứng DVMTR;
• Diện tích rừng và số tiền DVMTR được trả.
2.4. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh gửi danh sách sơ bộ mở TKNH nhận tiền
DVMTR của bên cung ứng DVMTR tới ngân hàng được ủy thác thực
hiện dịch vụ trả tiền DVMTR qua TKNH.

Đại diện hộ gia đình tại Đắc Nông hoàn thiện thủ tục mở TKNH

tay
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Bước 3. Tập huấn, tuyên truyền về trả tiền DVMTR qua TKNH
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh chủ trì, tổ chức các cuộc tập huấn, tuyên truyền về
chủ trương và kế hoạch thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH. Việc tập
huấn, tuyên truyền nên được tổ chức theo các nhóm đối tượng, gồm: (i) các
cơ quan liên quan ở cấp tỉnh, các chủ rừng là tổ chức và UBND xã; (ii) chủ
rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng
thôn, bản, bon; nhóm hộ. Các hoạt động thực gồm:
3.1. Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền cho các chủ rừng là tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, bên nhận khoán bảo vệ rừng. Kế
hoạch cần thể hiện rõ:
•
•
•
•

Thời gian và địa điểm tập huấn, tuyên truyền;
Đối tượng tham gia;
Chuẩn bị nội dung tập huấn, tuyên truyền;
Phân công trách nhiệm.

Bà con tham gia các trò chơi để tìm hiểu về trả DVMTR qua TKNH.

Sổ tay

Hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

15

3.2. Biên soạn và in ấn các tài liệu tập huấn, tuyên truyền phù hợp. Tài liệu
tập huấn, tuyên truyền cần:
• Có nội dung rõ ràng và tập trung vào vấn đề chính, ưu tiên sử dụng
hình ảnh, tranh vẽ, sơ đồ mô tả,v.v.;
• Phù hợp với đối tượng tập huấn, tuyên truyền;
• Đa dạng các loại tài liệu như áp phích, tờ rơi, video clip, v.v.;
• Trong trường hợp cần thiết, tài liệu tập huấn, tuyên truyền cần được
biên soạn bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc.
3.3. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các cơ quan quản lý, các chủ rừng
là tổ chức và UBND xã.
	Quỹ BV&PTR cấp tỉnh chủ trì tổ chức các cuộc tập huấn, tuyên truyền
về thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH. Thời gian cho 1 cuộc họp là
0,5 ngày và các nội dung tập huấn, tuyên truyền gồm:
• Chính sách chi trả DVMTR và hiện trạng chi trả DVMTR;
• Ý nghĩa và phương thức trả tiền DVMTR qua TKNH;
• Các yêu cầu về mở TKNH để nhận tiền DVMTR (tham khảo tại
Phụ lục 3);
• Kế hoạch thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH trên địa bàn tỉnh.
3.4. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho chủ rừng và bên nhận khoán bảo
vệ rừng là cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng
thôn, bản, bon.
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các chủ rừng là tổ chức,
ngân hàng được ủy thác thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR,
UBND xã, đoàn thể, cộng đồng thôn, bản, bon để tổ chức các đợt tập
huấn, tuyên truyền. Các cuộc tập huấn, tuyên truyền nên thực hiện
theo từng thôn, bản, bon hoặc xã. Thời gian cho 1 cuộc họp là 0,5 ngày
và nội dung tập huấn, tuyên truyền, thảo luận gồm:
• Nội dung của chính sách chi trả DVMTR (cần làm rõ lý do trả tiền
DVMTR, ai là người trả tiền DVMTR, ai là người được hưởng tiền
DVMTR);
• Ý nghĩa và phương thức trả tiền DVMTR qua TKNH;

tay
16 Sổ
Hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

• Giới thiệu về mở TKNH để nhận tiền DVMTR (các loại tài khoản,
các hồ sơ yêu cầu, các loại phí liên quan, các dịch vụ tùy chọn);
• Vai trò của giới trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR (khuyến
khích nữ là chủ TKNH);
• Thảo luận các vấn đề liên quan đến mở TKNH và kế hoạch triển
khai mở TKNH (loại tài khoản, số lượng tài khoản, mức độ đầy đủ
về hồ sơ để mở tài khoản, thời gian và địa điểm,v.v.);
• Xác định sơ bộ nhu cầu đăng ký các loại TKCN cho chủ rừng và bên
nhận khoán bảo vệ rừng là cá nhân, hộ gia đình; tài khoản chung
cho chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng là cộng đồng thôn,
bản, bon; nhóm hộ.
3.5. Họp thôn, bản, bon (nếu cần)
Trong cuộc họp thôn, bản, bon, trong trường hợp chưa thống nhất được
loại TKNH (cá nhân, tài khoản chung) sẽ mở cho cộng đồng, nhóm
hộ, cá nhân và hộ gia đình, Trưởng các thôn, bản, bon nên tổ chức họp
riêng để đảm bảo quyền lợi của bên cung ứng DVMTR. Nội dung cuộc
họp gồm:
• Thảo luận về loại TKNH sẽ mở;
• Bầu người đại diện đứng tên tài khoản chung (tham khảo tại Phụ
lục 2);
• Khuyến khích nữ trong hộ gia đình, cá nhân đứng tên chủ tài khoản;
đại diện là nữ tham gia đứng tên tài khoản chung của cộng đồng
thôn, bản, bon, nhóm hộ.
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Lời khuyên 2. Lựa chọn loại tài khoản mở nhận tiền DVMTR
Trong quá trình tuyên truyền tại thôn, bản, bon, bên cung ứng DVMTR là cá
nhân, hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng có thể chưa quyết định ngay được
loại tài khoản họ sẽ mở để nhận tiền DVMTR do họ cần sự đồng thuận từ
các thành viên trong cộng đồng thôn, bản, bon; hoặc trong nhóm; hoặc cần
bàn bạc với các thành viên trong gia đình. Do đó, chúng tôi khuyến nghị:
1.

Cần dành đủ thời gian và trao quyền cho cộng đồng thôn, bản, bon;
nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng; các hộ gia đình thảo luận và
quyết định loại tài khoản (TKCN hoặc tài khoản chung);

2.

Khuyến khích phụ nữ là chủ TKCN;

3.

Đối với tài khoản chung của cộng đồng và nhóm hộ nhận khoán
bảo vệ rừng, cần trao quyền tự quyết định cho cộng đồng, nhóm hộ
bầu người đại diện đứng tên tài khoản chung và nên có nữ tham
gia là người đại diện;

4.

Các chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng là cá nhân, hộ gia
đình có mức chi trả tiền DVMTR thấp (dưới 500.000 đồng/hộ/cá
nhân/năm) thì khuyến khích họ tự ghép thành nhóm để lập tài
khoản chung của nhóm.

Bước 4. Hoàn thiện danh sách mở TKNH nhận tiền DVMTR
Sau khi họp tập huấn, tuyên truyền và các cộng đồng tổ chức họp riêng,
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các chủ rừng, UBND xã tiến
hành bổ sung, hoàn thiện danh sách bên cung ứng DVMTR sẽ mở TKNH
nhận tiền DVMTR. Các hoạt động gồm:
4.1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh tổng hợp danh sách mở TKNH chính thức cho
các chủ rừng là tổ chức, UBND xã, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng
dân cư thôn, nhóm các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình;
4.2. Chủ rừng là tổ chức, UBND xã tổng hợp danh sách mở TKNH chính
thức cho bên nhận khoán bảo vệ rừng là cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá
nhân, hộ gia đình và cộng đồng;
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4.3. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh tổng hợp danh sách chung cho toàn bộ địa bàn
thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH;
4.4. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh phê duyệt danh sách mở TKNH chính thức và
gửi tới ngân hàng.
Bước 5. Mở TKNH nhận tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR
Dựa trên danh sách mở TKNH do Quỹ BV&PTR cấp tỉnh phê duyệt, ngân
hàng được lựa chọn sẽ tiến hành các công việc liên quan đến mở TKNH
theo các quy định của ngân hàng. Các công việc gồm:
5.1. Xây dựng kế hoạch và thông báo kế hoạch mở TKNH cho bên cung
ứng DVMTR và các bên liên quan kịp thời, bao gồm:
• Quỹ BV&PTR cấp tỉnh;
• Các chủ rừng là tổ chức;

Người nhận tiền dịch vụ môi trường rừng ở Mù Cang Chai, tỉnh Yên Bái tìm hiểu về
mở tài khoản ngân hàng
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• UBND xã;
• Trưởng các thôn, bản, bon;
• Các loại giấy tờ cần thiết khi mở TKNH;
5.2. Chuẩn bị các mẫu biểu và hồ sơ để mở TKNH cho bên cung ứng
DVMTR theo danh sách Quỹ BV&PTR cấp tỉnh phê duyệt. Các mẫu
biểu chuẩn bị gồm:
• Đơn đề nghị mở TKNH;
• Hợp đồng mở và sử dụng TKNH;
• Các phương tiện khác phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngân hàng.
5.3. Tổ chức mở TKNH cho các đối tượng nhận tiền DVMTR theo danh
sách của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh phê duyệt.
Tại các địa điểm được thông báo trước đó, ngân hàng tiếp nhận, rà soát
hồ sơ của bên cung ứng DVMTR để mở TKNH. Hồ sơ mở tài khoản
bao gồm:
• Đối với tài khoản của tổ chức:
 iấy tờ hợp pháp của tổ chức (bản gốc hoặc bản sao có công chứng),
G
gồm:
(i) Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định;
(ii) Giấy đề nghị mở tài khoản;
(iii) Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản;
(iv) C
 ác giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp
pháp (quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách
kế toán (nếu có) và giấy tờ tùy thân của những người đó).
• Đối với TKCN
(i) Bản gốc hoặc bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân còn hiệu
lực (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu);
(ii) Giấy đề nghị mở tài khoản;
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(iii) Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản. Trường hợp chủ rừng là cá
nhân, hộ gia đình, chủ hợp đồng bảo vệ rừng là cá nhân hoặc
hộ gia đình ủy quyền cho thành viên của gia đình mở TKNH
để nhận tiền DVMTR thì cần có giấy ủy quyền có xác nhận của
UBND xã.
• Đối với tài khoản chung (áp dụng cho cộng đồng dân cư)
Đối với cộng đồng dân cư, nhóm cá nhân, hộ gia đình mở tài khoản
chung là bắt buộc. Tài khoản nhóm áp dụng trong trường hợp số
tiền trả cho từng thành viên của nhóm nhỏ (dưới 500.000 đồng/hộ/
năm). Hồ sơ gồm:
(i) Biên bản họp thôn, bản, bon, nhóm thống nhất cử đại diện mở tài
khoản chung có xác nhận của UBND xã;
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(ii) Giấy tờ tùy thân của người đại diện (bản gốc hoặc bản sao có
công chứng) gồm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước
hoặc hộ chiếu;
(iii) Giấy đề nghị mở tài khoản; hợp đồng mở và sử dụng tài khoản.
5.4. Hoàn thiện hồ sơ mở TKNH và thông báo số TKNH tới bên cung ứng
DVMTR được mở TKNH.
Các nội dung về hoàn thiện hồ sơ mở TKNH cho bên cung ứng
DVMTR bao gồm:
• Kiểm tra các hồ sơ mở tài khoản;
• Thông báo số TKNH tới các chủ tài khoản;
• Báo cáo danh sách chủ TKNH tới Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, các chủ
rừng là tổ chức, UBND xã;
• Phối hợp với Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức, UBND
xã xử lý các trường hợp không đủ điều kiện mở TKNH (như mất
chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước,…).
Bước 6. Phê duyệt danh sách trả tiền DVMTR
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức, UBND xã căn cứ kết quả
thực hiện bảo vệ rừng để tính toán tiền DVMTR sẽ trả cho bên cung ứng
DVMTR và lập danh sách trả tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR.
Các hoạt động bao gồm:
6.1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh lập danh sách trả tiền DVMTR cho bên cung
ứng DVMTR đối với các chủ rừng là tổ chức, UBND xã, cá nhân, hộ
gia đình, cộng đồng dân cư, nhóm các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình.
6.2. Chủ rừng là tổ chức, UBND xã lập danh sách trả tiền DVMTR cho
bên nhận khoán bảo vệ rừng và gửi danh sách này tới Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh.
6.3. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp và phê duyệt danh sách trả
tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR.
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6.4. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh gửi danh sách trả tiền DVMTR tới ngân hàng
để ngân hàng thực hiện trả tiền DVMTR vào TKNH của bên cung ứng
DVMTR.
Bước 7. Tổ chức trả tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR
Căn cứ ủy nhiệm chi của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh và kế hoạch trả tiền
DVMTR, ngân hàng tiến hành thanh toán tiền DVMTR tới bên cung ứng
DVMTR. Các bước thực hiện như sau:
7.1. Ngân hàng chuyển tiền DVMTR vào tài khoản của bên cung ứng
DVMTR theo danh sách Quỹ BV&PTR cấp tỉnh phê duyệt. Thời gian
chuyển tiền theo kế hoạch thỏa thuận với Quỹ BV&PTR cấp tỉnh.

7.2. Ngân hàng đảm bảo thực hiện các phương thức trả tiền DVMTR dựa trên
nhu cầu của bên cung ứng DVMTR và thỏa thuận với Quỹ BV&PTR
cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức, UBND xã. Các hình thức trả gồm:
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• Đối với các địa bàn khó khăn: việc trả tiền DVMTR được thực hiện
theo hình thức lưu động tại trụ sở của UBND xã, hoặc tại các thôn,
bản, bon hoặc tại nhà người nhận tiền DVMTR;
• Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi trong tiếp cận các chi
nhánh, phòng giao dịch, cây rút tiền tự động ATM hoặc các hình
thức thanh toán khác của tổ chức được ủy nhiệm trả tiền DVMTR
thì chủ tài khoản có thể rút tiền DVMTR tại các chi nhánh, phòng
giao dịch của tổ chức được ủy nhiệm trả tiền DVMTR hoặc rút tiền
tại các cây rút tiền tự động ATM.
7.3. Thông báo tới bên cung ứng DVMTR hệ thống các điểm, quầy giao
dịch của ngân hàng tại địa bàn có thể thực hiện các dịch vụ thanh toán
tiền DVMTR;
7.4. Trường hợp ngân hàng trả tiền DVMTR lưu động, ngân hàng lập kế
hoạch và thông báo tới Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức,
trưởng thôn, bản, bon và UBND xã;
7.5. Báo cáo kết quả thanh toán tiền DVMTR về Quỹ BV&PTR cấp tỉnh,
chủ rừng là tổ chức và UBND xã;
7.6. Lưu giữ hồ sơ gốc và gửi bản sao các hồ sơ trả tiền DVMTR tới Quỹ
BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức và UBND xã;
7.7. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan liên quan khi có yêu cầu của
Quỹ BV&PTR cấp tỉnh.
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Lời khuyên 3. Áp dụng phương thức trả tiền DVMTR lưu động
Kinh nghiệm từ thí điểm cho thấy, người dân đã tiếp cận các dịch vụ ngân
hàng như vay tiền để phát triển kinh tế, mua sắm,.. và trong một số trường
trường hợp, người dân đã sử dụng thẻ ATM. Thực hiện phương thức trả
tiền DVMTR lưu động có thể sẽ làm tăng chi phí và làm giảm tính chủ
động và trách nhiệm của bên cung ứng DVMTR trong việc quản lý và sử
dụng tiền DVMTR. Do đó, chúng tôi khuyến nghị:
1. Cần cân nhắc kỹ phương án thanh toán lưu động tiền DVMTR của
ngân hàng. Phương thức này chỉ nên xem xét áp dụng đối với chủ
rừng và người bảo vệ rừng là cá nhân, hộ gia đình, đồng bào dân
tộc ở các địa bàn khó khăn, không có khả năng tiếp cận các phòng
giao dịch của ngân hàng.
2. Không nên áp dụng phương thức trả tiền DVMTR lưu động đối
với các tài khoản chung của chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ
rừng là cộng đồng và nhóm hộ có số tiền DVMTR lớn (trên 20 triệu
đồng). Người đại diện cho tài khoản chung cần chủ động đến các
điểm giao dịch của ngân hàng để rút tiền.
3. Ngân hàng cần có các tư vấn kịp thời để bên cung ứng DVMTR có
thể chuyển đổi tiền DVMTR chưa sử dụng sang loại hình tiền gửi
tiết kiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng tiền DVMTR.
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CÔNG KHAI, GIÁM SÁT VÀ
PHẦN III ĐÁNH GIÁ TRẢ TIỀN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG QUA TÀI
KHOẢN NGÂN HÀNG
1. Công khai kết quả trả tiền DVMTR
Công khai danh sách được trả tiền DVMTR phải được thực hiện trong vòng
10 ngày trước khi ngân hàng được ủy nhiệm tiến hành trả tiền DVMTR tới
bên cung ứng DVMTR. Các hoạt động thực hiện gồm:
1.1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh công khai danh sách được trả tiền DVMTR đối
với các chủ rừng là tổ chức, UBND xã, hộ gia đình, cá nhân và cộng
đồng dân cư thôn, bản, bon, nhóm các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình
tại trụ sở của UBND xã; và gửi đến trưởng thôn, bản, bon;
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1.2. Chủ rừng là tổ chức công khai danh sách được trả tiền DVMTR cho
bên nhận khoán bảo vệ rừng (cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân
cư) tại trụ sở của UBND xã; và gửi đến trưởng thôn, bản, bon; Trưởng
thôn/bản/bon/ấp có trách nhiệm phổ biến thông tin tới bà con thông
qua các cuộc họp. niêm yết danh sách tại nhà văn hóa v.v;
1.3. UBND xã công bố danh sách được trả tiền DVMTR cho bên nhận
khoán bảo vệ rừng do UBND xã ký hợp đồng tại trụ sở UBND xã và
gửi tới trưởng thôn, bản, bon;
1.4. Chủ tài khoản chung niêm yết danh sách ký nhận tiền DVMTR tại nhà
văn hóa của thôn, bản, bon.
2. Giám sát trả tiền DVMTR qua TKNH
2.1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh căn cứ kế hoạch chi trả thống nhất giữa Quỹ và
ngân hàng để xây dựng kế hoạch giám sát việc tổ chức trả tiền DVMTR
của ngân hàng, bao gồm việc chuyển tiền DVMTR vào TKNH của bên
cung ứng DVMTR và trả tiền DVMTR lưu động.
2.2. Chủ rừng là tổ chức, UBND xã căn cứ kế hoạch trả tiền DVMTR của
ngân hàng để xây dựng kế hoạch giám sát việc rả tiền DVMTR của
ngân hàng.
2.3. Nội dung giám sát của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức và
UBND xã gồm:
• Số lượng các cuộc tập huấn, tuyên truyền, số lượng người tham gia
và tỷ lệ nữ tham gia;
• Nhận thức của người dân về dịch vụ trả tiền DVMTR qua TKNH;
• Mức độ đầy đủ của hồ sơ mở TKNH để nhận tiền DVMTR;
• Mức độ đầy đủ của hồ sơ thanh toán tiền DVMTR;
• Tổ chức trả tiền DVMTR qua TKNH (tiến độ, đối tượng và số tiền
DVMTR được trả);
• Sự tham gia của nữ trong việc mở TKNH và trong ban đại diện đối
với tài khoản chung;
• Các vấn đề phát sinh trong quá trình trả tiền DVMTR qua TKNH.
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2.4. Chính quyền địa phương và các bên liên quan
Lãnh đạo thôn, xã và các tổ chức đoàn thể cần phối hợp với Quỹ
BV&PTR cấp tỉnh và chủ rừng là tổ chức để giám sát quá trình thực
hiện trả tiền DVMTR qua TKNH. Nội dung giám sát gồm:
• Việc công khai danh sách được trả tiền DVMTR;
• Tính chính xác và minh bạch về đối tượng và số tiền DVMTR;
• Phân bổ tiền DVMTR của các cộng đồng dân cư.
Các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia giám sát, phản biện
xã hội đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và
cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến tính chính xác và minh
bạch trong quá trình thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH.
Lời khuyên 4. Giám sát phân bổ tiền DVMTR đối với các tài khoản
chung
Số tiền DVMTR được trả cho các chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng
là cộng đồng dân cư thôn, bản, bon là khá lớn và do người đại diện của cộng
đồng thực hiện giao dịch với ngân hàng để nhận tiền DVMTR. Vì vậy, để
phòng ngừa các trường hợp chiếm đoạt tiền DVMTR, cần có cơ chế giám sát
việc phân chia lợi ích tiền DVMTR giữa các thành viên trong cộng đồng. Do
đó, chúng tôi khuyến nghị:
1. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức cần giám sát việc phân
chia tiền DVMTR của cộng đồng.
2. Các nội dung giám sát nên tập trung vào: Phương án và mức độ
công khai về cơ chế chia sẻ lợi ích; các bằng chứng về chia sẻ lợi ích
cho các thành viên trong cộng đồng.
3. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, chủ rừng là tổ chức nên thiết lập đường
dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản hồi liên quan đến phân chia
tiền DVMTR của cộng đồng.
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3. Đánh giá thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH
Đánh giá việc thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH được tiến hành hàng
năm hoặc theo định kỳ để cung cấp cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định,
hướng dẫn và cải thiện tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của phương
thức trả tiền DVMTR qua TKNH. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh chủ trì, phối hợp
với chủ rừng là tổ chức và các bên liên quan tổ chức đánh giá. Các nội dung
đánh giá gồm (tham khảo tại Phụ lục 4):
• Tính hiệu quả trong thực hiện trả tiền DVMTR qua TKNH;
• Tính công khai, minh bạch của thực hiện trả tiền DVMTR qua
TKNH; và phân chia tiền DVMTR đối với các nhóm hộ và cộng
đồng dân cư;
• Tính tham gia và nhận thức về bình đẳng giới trong thực hiện trả
tiền DVMTR qua TKNH.
• Mức độ hài lòng của các chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng;
• Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của bên cung
ứng DVMTR;
• Các cơ hội cải thiện tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của phương
thức trả tiền DVMTR qua TKNH và các phương thức thanh toán
điện tử phù hợp khác.

Hội thảo tổng kết thí điểm trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng
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Phụ lục 1. Mẫu Thỏa thuận/Hợp đồng kinh tế với ngân hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỎA THUẬN/HỢP ĐỒNG
Về việc thực hiện dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng
Giữa
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ….
Và
Ngân hàng …………………………………..
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Nghị định số 147/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng;
Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn
chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về
hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Quyết định số ……. ngày ….của…. về việc thành lập Quỹ Bảo
vệ và phát triển rừng tỉnh …
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6
năm 2010;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năng lực và nhu cầu của …..
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Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., tại …., hai bên gồm:
BÊN A: QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH..............(sau
đây gọi tắt là bên A)
- Địa chỉ:......................................................................................................
- Điện thoại:.............................................. Fax:............................................
- Người đại diện:..........................................................................................
- Chức vụ:....................................................................................................
BÊN B: NGÂN HÀNG ………………………………………………
(sau đây gọi tắt là bên B)
- Địa chỉ:......................................................................................................
- Điện thoại:.............................................. Fax:............................................
- Người đại diện:..........................................................................................
- Chức vụ :...................................................................................................
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh … và Ngân hàng… (sau đây gọi tắt
là “hai bên”) thống nhất ký kết Thỏa thuận/Hợp đồng về việc “thực hiện
dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng” với những nội dung sau:
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Phần I
THỎA THUẬN CHUNG
1.1. Nguyên tắc hợp tác
a) Hai bên xác định hợp tác lâu dài trên nguyên tắc tự nguyện, bình
đẳng, cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau; phù hợp và tuân thủ chiến
lược, kế hoạch kinh doanh của mỗi bên; nằm trong khuôn khổ cho
phép của pháp luật và các quy định của mỗi bên; không mâu thuẫn
về nội dung hợp tác với đối tác khác của từng bên;
b) Thỏa thuận/hợp đồng này quy định các nguyên tắc, nội dung hợp
tác cụ thể được thực hiện phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế
của mỗi bên, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại
thỏa thuận/hợp đồng này;
c) Trong quá trình hợp tác, hai bên cam kết trao đổi, cung cấp thông
tin cho nhau đầy đủ, kịp thời và đảm bảo tính bí mật của các vấn
đề liên quan đến thỏa thuận/hợp đồng;
d) Mỗi bên cam kết tôn trọng các lợi ích về vật chất cũng như uy tín
và thương hiệu của bên kia;
đ) Hai bên cùng phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện thỏa thuận/hợp đồng;
e) ....................................................................................................
g) ....................................................................................................
1.2. Mục đích hợp tác
a) Thúc đẩy thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm
giải trình cao;
b) Đảm bảo trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới các chủ rừng và bên
nhận khoán bảo vệ rừng được an toàn và minh bạch;
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c) .......................................................................................................
d) .......................................................................................................
1.3. Phạm vi hợp tác
Hai bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực thanh toán, ngân quỹ,
vốn, trao đổi, cung cấp thông tin, truyền thông và các dịch vụ khác phù hợp
với khả năng và mục tiêu của mỗi bên.
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Phần II
THỎA THUẬN CỤ THỂ
2.1. Trách nhiệm của bên B
a) Mở và quản lý tài khoản tiền gửi ngân hàng (tài khoản thanh toán) cho
các đối tượng hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng (tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ) theo danh sách do bên A cung cấp;
b) Thực hiện dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng theo yêu cầu
của bên A tới các chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng tối thiểu 02
lần/năm (hoặc theo định kỳ) tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã có hoạt
động chi trả dịch vụ môi trường rừng;
c) Thực hiện trả tiền dịch vụ môi trường rừng trực tiếp tại trụ sở làm việc
các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng theo yêu cầu của chủ
rừng, hộ gia đình, bên nhận khoán bảo vệ rừng (nếu yêu cầu);
d) Chịu trách nhiệm trước Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trong
việc thanh toán/trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng đối tượng,
số lượng và tiến độ; lưu trữ hồ hơ, chứng từ thanh toán theo quy định;
đ) Không sử dụng tài khoản tiền gửi của các đối tượng được hưởng tiền
dịch vụ môi trường rừng để thế chấp cho các nghĩa vụ khác hoặc thực
hiện các thanh toán qua ngân hàng;
e) Thực hiện trả lãi tiền gửi theo lãi suất quy định từng thời kỳ đối với số
dư tiền gửi thanh toán trên tài khoản của khách hàng theo quy định;
g) Trong vòng 30 ngày sau mỗi đợt thanh toán tiền dịch vụ môi trường
rừng, lập báo cáo kết quả và gửi về bên A;
h) Báo cáo kịp thời tới bên A các khó khăn, vấn đề phát sinh trong quá trình
thực hiện (nếu có);
i) Tư vấn và huy động khách hàng sau khi nhận tiền dịch vụ môi trường rừng
có thể gửi sang các hình thức tiền gửi khác (nếu có).
k) .................................................................................................................
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2.2. Trách nhiệm của bên A
a) Cung cấp danh sách các đối tượng được hưởng tiền dịch vụ môi trường
rừng (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng) tới bên B để
mở tài khoản tiền gửi ngân hàng;
b) Phối hợp với bên B trong việc tuyên truyền và mở tài khoản ngân hàng
cho các đối tượng thụ hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng;
c) Mở tài khoản thanh toán tại bên B để đảm bảo thanh toán tập trung và
số dư tiền gửi đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán tới các đối tượng được trả
tiền dịch vụ môi trường rừng;
d) Gửi kế hoạch trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên B trước 30 ngày.
Kế hoạch bao gồm danh sách được trả tiền dịch vụ môi trường rừng của
từng huyện và xã, tổ chức và chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong
danh sách được trả tiền dịch vụ môi trường rừng;
e) Giám sát bên B thực hiện dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ môi trường
rừng;
f) Phối hợp với bên B giải quyết các thắc mắc của các đối tượng được trả
tiền dịch vụ môi trường rừng (như sai sót về họ tên, số chứng minh thư
nhân dân, số tiền dịch vụ môi trường rừng,…); các khó khăn và vướng
mắc (nếu có);
g) Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ nêu tại mục 2.3 cho bên B;
h) .................................................................................................................
2.3. Chi phí dịch vụ thanh toán
a) Mức phí dịch vụ thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng do bên A trả
cho bên B là..........................................................................................
b) Mức phí dịch vụ này được áp dụng trong năm 2018 và sẽ được hai bên
xem xét, thống nhất điều chỉnh hàng năm;
c) ..............................................................................................................
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Phần III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
3.1. Tổ chức thực hiện
a) Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký.
b) Hai bên chỉ định đầu mối để liên hệ, thông báo, trao đổi và giải quyết
các vấn đề phát sinh (nếu có).
c) Định kỳ hàng năm hoặc theo nhu cầu thực tế, hai bên tổ chức đánh
giá tình hình thực hiện nội dung thỏa thuận/hợp đồng, tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa các nội dung, mục tiêu
hợp tác cần thiết cho thời gian tiếp theo.
d) Hai bên tự chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh trong quá trình thực
hiện thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc này.
đ) Hai bên sẽ bảo mật mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan đến nội dung
và việc thực hiện thỏa thuận/hợp đồng này. Hai bên không tiết lộ thông
tin, dữ liệu, tài liệu cho bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn
bản của bên kia.
3.2. Hiệu lực thỏa thuận/hợp đồng và tranh chấp
a) Thỏa thuận/hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc
liên quan đến thỏa thuận/hợp đồng này, trước tiên sẽ được các bên giải
quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác và thiện chí, có lập biên bản
ghi các nội dung đó. Nếu hai bên không tự thỏa thuận được thì tranh
chấp đó sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền, bên thua kiện sẽ
chịu toàn bộ án phí.
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b) Thỏa thuận/hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi có đầy đủ chữ ký đại
diện hợp pháp của hai bên. Mọi sửa đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi có sự
chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.
c) Thỏa thuận/hợp đồng này bao gồm … (…) trang, được lập thành …(…)
bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … (…) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 2. Mẫu biên bản họp thôn/bản/nhóm hộ bầu đại diện
chủ tài khoản chung
UBND XÃ …………….
Thôn/Bản/nhóm..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THÔN/BẢN/NHÓM HỘ
Về việc bầu người đại diện mở tài khoản ngân hàng nhận tiền dịch
vụ môi trường rừng
Hôm nay, ngày….tháng….năm...., tại thôn/bản/nhóm hộ.........xã..............,
huyện …..
- Chủ trì cuộc họp: Ông: ....................................- Chức vụ: .......................
- Thư ký cuộc họp: Ông: ................................... - Chức vụ:........................
I. Thành phần tham gia
1) Đại diện UBND xã
1. Ông:.............................................

- Chức vụ:.....................................

2. Ông:.............................................

- Chức vụ:.....................................

2) Tổng số hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm hộ:........................................
3) Số hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm hộ có mặt:......(danh sách kèm theo)
II. Nội dung cuộc họp
Bầu người đại diện đứng tên mở tài khoản ngân hàng nhận tiền dịch vụ môi
trường rừng cho cộng đồng dân cư thôn/bản/nhóm hộ................................
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III. Kết quả bầu đại diện tài khoản ngân hàng của thôn/bản
Các hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm hộ ….. nhất trí bầu các ông (bà) có
tên dưới đây là chủ tài khoản ngân hàng của thôn/bản/nhóm hộ và thực hiện
nhận tiền dịch vụ môi trường rừng của thôn/bản/nhóm hộ.
1. Người đại diện đứng tên tài khoản ngân hàng chung cho cộng đồng dân
cư thôn/bản/nhóm hộ.
Ông (bà):.............................................................., chức vụ..........................
Ngày tháng năm sinh:...................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:....................cấp ngày.................Tại..............
Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................
2. Các thành viên đại diện cho cộng đồng dân cư thôn/bản/nhóm ký nhận
tiền dịch vụ môi trường rừng cùng với chủ tài khoản được trả tiền dịch vụ
môi trường rừng.
a) Ông (bà):....................................................., Chức vụ:..............................
Ngày tháng năm sinh:...................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:..........................cấp ngày...............................
Tại.................................................................................................................
b) Ông (bà):....................................................., Chức vụ:..............................
Ngày tháng năm sinh:...................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:.........................cấp ngày............................
Tại.................................................................................................................
Các ông (bà) có tên trên được các hộ gia đình trong thôn/bản/nhóm tín
nhiệm bầu làm người đại diện đứng tên tài khoản thanh toán chung và đứng
tên khi làm thủ tục thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng với ngân hàng,
chịu trách nhiệm trước các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng thôn/bản/
nhóm hộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán tiền dịch
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vụ môi trường rừng đầy đủ, kịp thời đến từng hộ gia đình, cá nhân trong
thôn/bản/nhóm sau khi nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng theo kỳ.
Cuộc họp kết thúc vào .... giờ …. cùng ngày. Các thành viên tham dự đã
thống nhất nội dung biên bản và ký tên xác nhận./.
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Chủ trì họp thôn/bản/nhóm
(Ký và ghi rõ họ và tên)

------------------

-----------------------

Xác nhận UBND xã ……………..
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Danh sách các hộ gia đình, cá nhân tham gia họp thôn/bản/nhóm
(Kèm theo Biên bản họp thôn/bản/nhóm hộ ngày ........tháng .......năm .....)
TT

Họ và tên chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Chữ ký hoặc
điểm chỉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Phụ lục 3. Thủ tục hồ sơ mở tài khoản ngân hàng
1. Các loại tài khoản ngân hàng
• Tài khoản ngân hàng của cá nhân: Áp dụng cho các chủ rừng là cá
nhân, hộ gia đình, hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
• Tài khoản ngân hàng của tổ chức: Áp dụng cho các chủ rừng là tổ
chức.
• Tài khoản ngân hàng chung: Áp dụng cho cộng đồng, nhóm chủ
rừng là cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân, hộ gia đình nhận khoán
bảo vệ rừng.
2. Số dư tối thiểu
Là số tiền ít nhất cần duy trì trong tài khoản tại mọi thời điểm (kể từ khi
mở tài khoản ngân hàng)
• Tài khoản cá nhân:.............................đồng (............................
đồng./.)
• Tài khoản của tổ chức và tài khoản chung:................ đồng
(.................. đồng./.)
3. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản
a) Quyền của chủ tài khoản
• Sử dụng số tiền trên tài khoản của mình để thực hiện các lệnh thanh
toán hợp pháp, hợp lệ;
• Ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản để thanh toán;
• Được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư trên tài
khoản theo thỏa thuận với ngân hàng;
• Được yêu cầu ngân hàng tạm khóa, đóng tài khoản khi cần thiết;
• Được hưởng lãi suất không kỳ hạn cho số dư trên tài khoản.
b) Nghĩa vụ của chủ tài khoản
• Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán;
• Kịp thời thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản khi phát hiện
có sai sót, nhầm lẫn hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng;
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• Hoàn trả hoặc phối hợp với ngân hàng hoàn trả các khoản tiền do
sai sót, nhầm lẫn;
• Cung cấp đầy đủ thông tin, bổ sung các thay đổi liên quan đến việc
mở và sử dụng tài khoản;
• Duy trì số dư tối thiểu.
4. Điều kiện mở tài khoản ngân hàng
a) Tài khoản cá nhân
• Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
• Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế
năng lực hành vi dân sự; người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng
lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định
pháp luật mở tài khoản thông qua người đại diện;
• Người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện thông
qua người giám hộ.
Hồ sơ gồm:
• Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản;
• Giấy đề nghị mở tài khoản;
• Giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân
dân…), giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa
đủ 14 tuổi).
b) Tài khoản của tổ chức
Tổ chức có tư cách pháp nhân được mở tài khoản. Hồ sơ gồm:
• Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản;
• Giấy đề nghị mở tài khoản;
• Giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp
pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định;
• Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp
pháp, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế
toán (nếu có) kèm giấy tờ tùy thân của những người đó;
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• Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản phải là bản chính hoặc bản sao
có chứng thực, hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được
xuất trình cùng bản chính để đối chiếu.
c) Tài khoản chung
Có thể mở cho các cộng đồng thôn, bản, nhóm nhận khoán bảo vệ rừng,
cộng đồng. Hồ sơ bao gồm:
• Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản;
• Giấy đề nghị mở tài khoản;
• Giấy xác nhận đại diện cộng đồng thôn, bản, nhóm bảo vệ rừng của
UBND xã;
• Giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân)
của các thành viên đại diện cho cộng đồng thôn, bản, nhóm.
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Phụ lục 4. Khung giám sát, đánh giá trả tiền DVMTR
qua TKNH
TT

Phương pháp
thực hiện

1.1. Tổng số người
tham gia các
cuộc họp, tập
huấn về trả
tiền DVMTR
qua TKNH
(người/năm)

• Danh sách
người tham gia
họp, tập huấn;
• Biên bản họp
• Tài liệu tập
huấn

• Rà soát hồ sơ
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên người
tham gia và các
bên liên quan

1.2. Tỷ lệ nữ tham
gia các cuộc
họp, tập huấn
về trả tiền
DVMTR qua
TKNH (%)

• Danh sách
người tham gia
tập huấn

• Rà soát hồ sơ
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên các thành
viên nữ tham
gia

1.3. Tỷ lệ nữ tham
gia là chủ tài
khoản nhận
tiền DVMTR
(%)

• Danh sách mở
TKNH cho
bên cung ứng
DVMTR

• Rà soát hồ sơ
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên

1.4. Tỷ lệ nữ tham
gia vào ban
đại diện tài
khoản chung
của cộng đồng
thôn, bản, bon;
nhóm hộ (%)

• Danh sách
thành viên ban
đại diện tài
khoản chung

• Rà soát hồ sơ
• Phỏng vấn đại
diện nữ

2.1. Công khai
danh sách
được trả tiền
DVMTR tại
UBND xã;
thôn, bản, bon

• Danh sách
được trả tiền
DVMTR niêm
yết tại UBND
xã, thôn, bản,
bon

• Rà soát hồ sơ
• Phỏng vấn các
bên liên quan

Chỉ số đánh giá

Nhận thức
và vấn đề
giới trong
trả tiền qua
TKNH

1

2

Bằng chứng xác
minh

Tiêu chí

Tính minh
bạch trong
trả tiền
DVMTR
qua TKNH
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TT

Tiêu chí

Chỉ số đánh giá

Bằng chứng xác
minh

Phương pháp
thực hiện

2.2. Số tiền
DVMTR được
trả tới các tài
khoản cá nhân
(triệu đồng)

• Danh sách trả
tiền DVMTR
theo chủ tài
khoản
• Chứng từ
chuyển khoản
và rút tiền của
chủ tài khoản

• Rà soát hồ sơ

2.3. Số tiền
DVMTR được
trả tới các tài
khoản chung
(triệu đồng)

• Danh sách trả
tiền DVMTR
theo chủ tài
khoản chung
• Chứng từ
chuyển khoản
và rút tiền của
chủ tài khoản

• Rà soát hồ sơ

2.4. Số tiền
DVMTR
được trả tới
tài khoản là tổ
chức

• Chứng từ
chuyển khoản
và rút tiền của
chủ tài khoản

• Rà soát hồ sơ

2.5. Số lượng vụ
việc khiếu nại,
tranh chấp trả
tiền DVMTR
qua TKNH

• Số lượng vụ
việc khiếu nại,
tranh chấp ghi
nhận

• Rà soát hồ sơ
ghi chép số vụ
khiếu nại, phản
hồi
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên

2.6. Số lượng chủ
• Danh sách các
tài khoản sử
tài khoản sử
dụng dịch vụ
dụng dịch vụ
thông báo biến
SMS banking;
động tài khoản
(SMS banking)

• Rà soát danh
sách tài khoản
sử dụng SMS
banking
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên
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TT

Tiêu chí

Chỉ số đánh giá

Bằng chứng xác
minh

2.7. Mức độ đầy đủ • Hồ sơ chuyển
của hồ sơ trả
tiền tới chủ tài
tiền DVMTR
khoản
tới các chủ tài • Hồ sơ rút tiền
khoản
của chủ tài
khoản
• Lưu trữ hồ sơ
của ngân hàng
3

Hiệu quả
tổ chức
trả tiền
DVMTR
qua TKNH

Phương pháp
thực hiện
• Rà soát hồ sơ
(chuyển khoản
và rút tiền)
• Đánh giá chất
lượng hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ
của ngân hàng

3.1. Phí trả cho
ngân hàng
thực hiện dịch
vụ thanh toán
tiền DVMTR
qua TKNH
(triệu đồng)

• Chứng từ phí trả • Rà soát chứng
cho ngân hàng
từ trả phí thực
hiện dịch vụ
thanh toán

3.2. Số tiền
DVMTR được
trả lưu động
(triệu đồng)

• Chứng từ thanh
toán phí dịch vụ
cho ngân hàng

• Rà soát chứng
từ trả phí thực
hiện dịch vụ
thanh toán

3.3. Tổng ngày
công thực
hiện trả tiền
DVMTR lưu
động của ngân
hàng (cả thời
gian đi lại)

• Kế hoạch và
thời gian trả lưu
động của ngân
hàng
• Danh sách cán
bộ ngân hàng
thực hiện

• Đánh giá hồ
sơ và thời gian
tổ chức trả lưu
động của ngân
hàng
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên các bên
liên quan (thôn,
người dân)

3.3. Số lượng tài
khoản nhận
tiền DVMTR
qua dịch vụ trả
lưu động

• Danh sách các
chủ tài khoản
nhận tiền qua
dịch vụ thanh
toán lưu động
• Chứng từ rút
tiền của chủ tài
khoản

• Đánh giá hồ
sơ trả lưu động
(danh sách,
chứng từ rút
tiền)
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Tiêu chí

Chỉ số đánh giá

Bằng chứng xác
minh

Phương pháp
thực hiện

3.4. Số tiền các chủ • Bảng thống kê
• Rà soát danh
tài khoản tự
danh sách các
sách thống kê
rút tiền tại các
tài khoản và số
giao dịch của
điểm giao dịch
tiền giao dịch
chủ tài khoản
của ngân hàng
tại ngân hàng và
tại ngân hàng và
hoặc cây ATM
ATM
ATM
(triệu đồng)
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên
3.5. Tổng số tiền
DVMTR các
chủ tài khoản
chuyển sang
tài khoản tiền
gửi (gửi tiết
kiệm, triệu
đồng)

• Danh sách và
số tiền chủ tài
khoản gửi tiết
kiệm

• Rà soát danh
sách các chủ tài
khoản gửi tiết
kiệm

3.6. Chi phí giám
sát của Quỹ
BV&PTR
cấp tỉnh (triệu
đồng)

• Kế hoạch và
danh sách cán
bộ thực hiện
giám sát
• Chứng từ thanh
toán chi phí
giám sát

• Đánh giá hồ sơ
thực hiện giám
sát (kế hoạch,
chi phí giám
sát)
• Phỏng vấn các
bên liên quan

3.7. Chi phí giám
sát của chủ
rừng là tổ chức
(triệu đồng)

• Kế hoạch và
danh sách cán
bộ thực hiện
giám sát
• Chứng từ thanh
toán chi phí
giám sát

• Đánh giá hồ sơ
thực hiện giám
sát (kế hoạch,
chi phí giám
sát)
• Phỏng vấn các
bên liên quan
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Bằng chứng xác
minh

Phương pháp
thực hiện

TT

Tiêu chí

Chỉ số đánh giá

4

An toàn
trong
trả tiền
DVMTR
qua TKNH

4.1. Công tác an
ninh của ngân
hàng trong tổ
chức trả tiền
DVMTR lưu
động

• Kế hoạch trả
tiền DVMTR
lưu động của
ngân hàng
• Danh sách cán
bộ ngân hàng
tham gia

• Đánh giá danh
sách cán bộ
ngân hàng tham
gia
• Phỏng vấn các
bên liên quan

4.2. Phương tiện
vận chuyển
tiền DVMTR
của ngân hàng
khi tổ chức trả
lưu động

• Kế hoạch trả
tiền DVMTR
lưu động của
ngân hàng
• Danh sách cán
bộ ngân hàng
tham gia

• Đánh giá kế
hoạch trả lưu
động
• Phỏng vấn các
bên liên quan

4.3. Số trường hợp
xảy ra rủi ro
trong trả tiền
DVMTR lưu
động

• Báo cáo rủi ro
trong trả tiền
DVMTR

• Đánh giá hồ sơ
ghi chép liên
quan đến rủi ro
• Phỏng vấn các
bên liên quan

4.4. Mức độ bảo
mật thông tin
cho chủ tài
khoản

• Quy định bảo
mật thông tin
khách hàng của
ngân hàng
• Các ghi nhận về
rò rỉ thông tin
khách hàng

• Đánh giá quy
định về bảo mật
thông tin khách
hàng
• Phỏng vấn ngẫu
nhiên chủ tài
khoản có ghi
nhận về rò rỉ
thông tin (nếu
có)
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…

1

V

…

1

IV

…

1

III

…

1

II

…

(3)

Địa chỉ

Tổ chức chính trị-xã hội

Đại diện cộng đồng thôn/bản/nhóm

Đại diện hộ gia đình, cá nhân

UBND xã

Chủ rừng là tổ chức

I

1

(2)

(1)

Stt

Họ và tên

(4)

Giới
tính
(5)

Số CMTND/
thẻ căn cước/
Giấy ĐKKD
(6)

Diện tích
rừng được
trả tiền
DVMTR
(ha)
(9)

Tiểu
khu
(10)

…., ngày…..tháng….năm…..

(8)

Khoảnh

Số tiền
DVMTR
được nhận
(đồng)

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh…

(7)

Lô

Vị trí/đặc điểm khu
rừng

(Dành cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh)

(11)

Ghi chú

Phụ lục 5. Mẫu danh sách mở TKNH nhận tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR
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…

2

1

II

…

2

1

I

(1)

Stt

(3)

Địa chỉ

(4)

Giới
tính

(5)

Đại diện cộng đồng thôn/bản/nhóm nhận khoán

Đại diện hộ gia đình, cá nhân nhận khoán

(2)

Họ và tên

Số
CMTND/
thẻ căn
cước/Giấy
ĐKKD
(6)

Diện tích
rừng
được
trả tiền
DVMTR
(ha)
(7)

Lô

(10)

(11)

Ghi chú

…., ngày…..tháng….năm…..

(9)

Tiểu
khu

Số tiền
DVMTR
được
nhận
(đồng)

Xác nhận của đơn vị lập danh sách

(8)

Khoảnh

Vị trí/đặc điểm khu
rừng

(Dành cho chủ rừng là tổ chức, UBND xã)

Phụ lục 6. Mẫu danh sách mở TKNH nhận tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR

Phụ lục 7. Mẫu sổ tay ghi chép nhận tiền DVMTR cho bên
cung ứng DVMTR
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG….

SỔ GHI CHÉP
NHẬN TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
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Tên cộng đồng/người nhận tiền dịch vụ môi trường rừng:...........................
......................................................................................................................
Người đại diện (nếu là cộng đồng thôn/bản/bon/nhóm):..............................
Địa chỉ: Thôn/bản................. xã..............................huyện...........................
tỉnh....................
Stt

Số lần nhận
tiền dịch vụ môi
trường rừng

Diện tích
Số tiền
rừng được
dịch vụ
trả tiền
môi trường
dịch vụ môi rừng được
trường rừng nhận (đồng)
(ha)

Địa điểm
nhận tiền
dịch vụ
môi trường
rừng1

Ngày tháng
năm

1

Nhận tiền dịch vụ
môi trường rừng
Lần 1

Ngày…
tháng…
năm…

2

Nhận tiền dịch vụ
môi trường rừng
Lần 2

Ngày…
tháng…
năm…

…

….

…

Tổng cộng

Ghi chú: 1 Điền một trong các địa điểm sau: tại trụ sở UBND xã, tại quầy
giao dịch ngân hàng hoặc địa điểm khác (ghi rõ)
Người nhận tiền dịch vụ môi trường rừng có trách nhiệm ghi chép rõ ràng,
đầy đủ và thường xuyên về tình hình nhận tiền dịch vụ môi trường của đơn
vị/hộ gia đình, cá nhân, nhóm, cộng đồng làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra,
đối chiếu sau này.
Sổ ghi chép nhận tiền dịch vụ môi trường rừng phải được mang theo cùng
với những giấy tờ cần thiết khác (như chứng minh thư nhân dân, thẻ căn
cước…) khi đi nhận tiền dịch vụ môi trường theo định kỳ.
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Vì tương lai xanh Việt Nam

TẦM NHÌN VNFF

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

Đến năm 2020, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam phấn đấu
trở thành một tổ chức tài chính Nhà nước tiên phong tại Việt Nam
cũng như trong khu vực Đông Nam Á với mục tiêu hỗ trợ phát triển
ngành Lâm nghiệp một cách có hiệu quả thông qua việc huy động
các nguồn lực xã hội cho: Bảo vệ và phát triển rừng; Quản lý rừng
bền vững; Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Cải thiện
sinh kế cho người làm rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học.
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