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THÔNG BÁO 

Xét duyệt quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 

Đơn vị: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Sau khi tiến hành kiểm tra quyết toán dịch vụ môi trường rừng năm 2019 

tại Báo cáo số 267/BCQT-QBVR ngày 15/7/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Điện Biên gửi Sở Nông nghiệp và PTNT xét duyệt. Sở Nông nghiệp và 

PTNT thông báo kết quả xét duyệt quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng như sau: 

1. Nhận xét chung 

Kết quả xét duyệt quyết toán dựa trên hồ sơ, chứng từ do đơn vị cung cấp. 

Thủ trưởng và kế toán đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp và độ 

chính xác của hồ sơ, số liệu quyết toán đã gửi Sở Nông nghiệp và PTNT xét duyệt. 

- Phần số liệu: Đơn vị đã lập Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ 

môi trường rừng năm 2019 theo Mẫu số 14, Phụ lục VI đúng mẫu biểu quy định 

tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.  

- Phần thuyết minh:  

Đơn vị đã báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi kinh phí 

quản lý và tình hình chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019. Tuy nhiên chưa 

thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện ủy thác chi trả cho chủ rừng.  

Thông báo số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng 

DVMT rừng ngày 5/6/2020 còn chậm so với quy định tại Khoản 2, Điều 69, 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (quy định trước ngày 15/4). 

Thanh toán tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng còn chậm so 

với quy định tại Khoản 2, Điều 71, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (quy định 

trước ngày 01/6). 

Không theo dõi trên sổ sách kế toán khoản phải thu lãi chậm nộp của đơn 

vị sử dụng DVMT rừng là 32 triệu đồng. 

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: một số không ghi ngày, tháng 

nghiệm thu, xác định sai thời điểm nghiệm thu (nghiệm thu của cả năm 2019 

nhưng ghi ngày 1/1/2019). 

- Thời gian lập và gửi báo cáo: Chưa đúng thời gian quy định tại Khoản 4, 

Điều 71, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-05-2008-nd-cp-quy-bao-ve-phat-trien-rung-61601.aspx


2. Về số liệu quyết toán 

a. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán: 227.986.852 nghìn đồng 

Trong đó: 

- Kinh phí quản lý: 15.704.656 nghìn đồng 

- Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng: 212.282.196 nghìn đồng 

b. Số dư kinh phí chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 

122.837.077 nghìn đồng 

Trong đó: 

- Kinh phí quản lý: 52.924.459 nghìn đồng 

- Kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng: 40.711.870 nghìn đồng 

- Kinh phí thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng theo Văn bản số 

7175 của Chính phủ, Quyết định số 958/QĐ-UBND: 29.200.748 nghìn đồng 

 ( Có Mẫu số 14 kèm theo) 

3. Kiến nghị 

Yêu cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên: 

- Chủ động xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi 

trường rừng và báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng theo 

niên độ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đúng mẫu biểu và thời hạn quy định 

(trước ngày 15/7 năm sau). 

- Khóa sổ kế toán vào ngày 31/12 hàng năm, thực hiện lập và điều chỉnh 

báo cáo quyết toán đến ngày 30/6 năm sau theo quy định, kể cả các tài liệu báo 

cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đối với báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch 

vụ môi trường rừng. 

- Thông báo số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và thanh toán tiền cho 

bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng đúng thời hạn quy định tại Khoản 2, 

Điều 69 và Khoản 2, Điều 71, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  

- Bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các nội dung còn thiếu hoặc chưa chính xác 

trên chứng từ, sổ sách. 

- Thực hiện công khai số liệu quyết toán tài chính theo quy định pháp luật 

về tài chính hiện hành. 

Trên đây là Thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả xét duyệt 

quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng theo niên độ quyết toán năm 

2019. Căn cứ thông báo này, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo nội dung theo 

yêu cầu./. 

Nơi nhận: 

- Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh Điện Biên; 

- Lưu VT, KH-TC. 
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