
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1017 /QĐ-UBND      Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng  

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

  Căn cứ Công văn số 219/VNFF-BĐH ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo số tiền dịch vụ môi 

trường rừng dự kiến điều phối năm 2022; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Công 

văn số 48/QBV&PTR-KHKT ngày 12 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 với các nội dung như sau: 

1. Kế hoạch thu tiền DVMTR:  51.454.173.000 đồng. 

a) Kế hoạch thu tiền DVMTR năm 2022:  47.217.803.000 đồng. 

- Thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam:  

 423.872.000 đồng. 

- Thu nội tỉnh: 46.723.931.000 đồng. 

+ Thu từ cơ sở sản xuất thủy điện: 44.056.331.000 đồng. 

+ Thu từ cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 2.667.600.000 đồng. 

- Thu lãi tiền gửi: 70.000.000 đồng. 
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b) Thu năm trước chưa sử dụng chuyển qua (nguồn tiền dự phòng năm 

trước và kết dư tiền chi trả cho chủ rừng): 4.236.370.000 đồng. 

2. Kế hoạch chi tiền DVMTR: 51.454.173.000 đồng. 

a) Chi quản lý (10%): 4.721.780.000 đồng. 

b) Trích dự phòng (5%): 2.360.890.000 đồng. 

c) Chi trả cho bên cung ứng DVMTR (bao gồm 85% kế hoạch thu tiền 

DVMTR năm 2022 và nguồn thu năm trước chưa sử dụng chuyển qua): 

 44.371.503.000 đồng. 

- 10 chủ rừng tổ chức Nhà nước: 32.422.147.000 đồng. 

- UBND xã thông qua 04 Hạt Kiểm lâm:  3.307.777.000 đồng. 

- 631 chủ rừng cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình: 8.641.579.000 đồng. 

(theo Phụ lục I, II đính kèm) 

 3. Kế hoạch chi trả tiền DVMTR theo từng lưu vực 

 a) Đối với lưu vực liên tỉnh 

- Loại rừng được chi trả tiền DVMTR: Rừng tự nhiên với tổng diện tích 

chi trả là 1.032,60 ha hiện do Vườn Quốc gia Bạch Mã quản lý thuộc lưu vực 

Sông Côn 2 nằm trên địa giới hành chính của tỉnh Thừa Thừa Huế. 

- Áp dụng các hệ số K thành phần gồm: Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả 

DVMTR theo trữ lượng rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo); hệ số K2 

điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mục đích sử dụng rừng (rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất/khác); hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả DVMTR 

theo nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và hệ số K4 điều 

chỉnh mức chi trả DVMTR theo mức độ khó khăn (khu vực I, II, III; các xã, 

phường không được phân khu vực xem như khu vực I); từ đó xác định được 

diện tích quy đổi là 919,20 ha. 

 b) Đối với lưu vực nội tỉnh 

- Các loại rừng được chi trả tiền DVMTR bao gồm: Rừng tự nhiên; rừng 

trồng đặc dụng, phòng hộ; rừng trồng sản xuất bền vững với tổng diện tích chi 

trả là 157.428,90 ha. 

- Áp dụng các hệ số K thành phần gồm: Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả 

DVMTR theo trữ lượng rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo); hệ số K2 

điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mục đích sử dụng rừng (rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất/khác); hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả DVMTR 

theo nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) và hệ số K4 điều 

chỉnh mức chi trả DVMTR theo mức độ khó khăn (Khu vực I, II, III; các xã, 

phường không được phân khu vực xem như khu vực I); từ đó xác định được 

tổng diện tích quy đổi là 129.903,54 ha. 
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Bảng: Kế hoạch chi trả tiền DVMTR theo từng lưu vực 

TT Lưu vực 
Diện tích 

chi trả (ha) 

Diện tích  

quy đổi 

(ha) 

Đơn giá  

(đồng/ha) 

Thành tiền  

(đồng) 

I Lưu vực liên tỉnh 1.032,60 919,20   303.336.000 

1 Lưu vực Thủy điện Sông Côn 2 1.032,60 919,20 330.000      303.336.000  

II Lưu vực nội tỉnh 157.428,90 129.903,54   44.068.167.000 

1 

Lưu vực Thủy điện Hương Điền 

- A Roàng - A Lin - A Lin B2 -  

Sông Bồ - Rào Trăng 4 

52.738,24 43.913,93 330.000 14.491.598.000  

2 Lưu vực Thủy điện Bình Điền 43.499,24 36.224,42 330.000 11.954.058.000  

3 
Lưu vực Thủy điện Tả Trạch - 

Thượng Lộ- Thượng Nhật 
34.648,08 28.473,46 260.000   7.403.098.000  

4 Lưu vực Thủy điện A Lưới 15.920,65 13.304,75 570.000   7.583.709.000  

5 Các lưu vực nguồn nước 10.622,69 7.986,98 330.000   2.635.704.000  

Tổng cộng (I+II) 158.461,50 130.822,74   44.371.503.000 

  

4. Thời gian và phương pháp thực hiện chi trả 

- Thời gian tính để chi trả tiền DVMTR: Kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày  

31/12/2022. 

 - Số lần chi trả: 03 lần/năm. 

 + Lần 1: Căn cứ kế hoạch thu, chi được phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh tạm ứng tối đa 40% kế hoạch chi trả cho bên cung ứng DVMTR. 

 + Lần 2: Căn cứ tình hình thực thu tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh tạm ứng tối đa 30% kế hoạch chi trả cho bên cung ứng DVMTR 

trước ngày 31/01/2023. 

 + Lần 3: Căn cứ số tiền thực thu trong năm và kết quả xác định diện tích 

rừng được chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thanh toán tiền 

cho bên cung ứng DVMTR trước ngày 01/6/2023. 

 - Hình thức chi trả tiền DVMTR 
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 + Đối với chủ rừng là tổ chức Nhà nước và Hạt Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh chuyển trực tiếp vào tài khoản của đơn vị. 

 + Đối với cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình thông qua dịch vụ ngân 

hàng hoặc thanh toán điện tử hoặc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chi trả 

trực tiếp. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 

 Điều 3. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh căn cứ kế hoạch thu, chi tiền 

DVMTR tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 được phê duyệt để tổ chức thực hiện 

theo đúng quy định hiện hành. 
 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Quỹ BV&PTR Việt Nam; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV: TH, TC; 

- Lưu: VT, NN. 

       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Phương   
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