
Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 

THỒNG Tư 
Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

Căn cứ Nghị định số 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấn tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của 
Chính phủ vê Quỹ Bảo vệ và phát triên rừng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 thảng 9 năm 2010 của 
Chính phủ vê chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Nghị định số 
147/20 Ỉ6/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sẻ điều cùa Nghị định sỗ 99/2010/NĐ-CP ngàv 24 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ về chỉnh sách chi trả dịch vụ môi trường rỉmg; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ truậỏ7ĩg Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử 
dụng tiên dịch vụ mỏi trường rừng. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẳ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ mồi trường 
rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 
2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (sau đây 
viết tắt là Nghị định sổ 99/2010/NĐ-CP) và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 
02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đồi, bố sung một số điều của Nghị 
định số 99/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 147/2016/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn liên quan 
đến việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Chủ rừng" là tổ chức gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực 
lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt 



động theo quy định của pháp luật. 

2. "Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng" gồm các chủ rừng; ủy ban 
nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước giao trách nhiệm quản 
lý rừng theo quy định của pháp luật. 

3. "Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng" gôm các tô chức, cá nhân sản 
xuất thủy điện; sản xuất và cung ứng nước sạch; sản xuất công nghiệp có sử 
dụng nước trực tiếp từ nguồn nước; kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ 
dịch vụ môi trường rừng; tồ chức, cá nhân phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng 
sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trông thủy sản. 

4. "Cơ quan quản lý trực tiếp" là cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị 
về cơ cấu tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước. 

5. "Số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm" là số tiền Quỹ 
Bảo vệ và phát triển rừng thực tế đã thu được từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 
tháng 12, gồm tiền ủy thác thực nhận từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, 
tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả và lãi 
tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Chương II 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

TIÈN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

Điều 3. Quản lý và sử dụng tiền theo hình thức chi trả trực tiếp 
1. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của bên sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng không thấp hơn mức chi 
trả quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 
Điều 1 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP. 

2. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng sử dụng tiền dịch vụ môi trường 
rừng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền theo hình thức chi trả gián tiếp 
1. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của bên sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy định 
tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định 
so 147/2016/NĐế-CP. 

2. Sử dụng tiền đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 

a) Kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền dịch vụ môi 
trường rừng thực thu trong năm đê chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ. Mức 
trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ, trình Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định. Nội dung chi quản lý được thực hiện 
theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 99/2010/NĐ-CP; Điềm b 
Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rùng (sau 
đây viết tắt là Thông tư số 85/2012/TT-BTC). 
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b) Số tiên dịch vụ môi trường rừng còn lại sau khi trích kinh phí quản lý 
được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát 
triên rừng cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Nội dung chi, mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo 
quy định hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định nội dung chi, mức chi, 
Quỹ Bảo vệ và phát triến rừng Việt Nam căn cứ khả năng tài chính xây dựng nội 
dung chi, mức chi cho phù họp, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

d) Kinh phí quản lý quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này là nguồn thu 
của Quỹ Bảo vệ và phát triên rừng Việt Nam, được thực hiện theo cơ chế tự chủ 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

3ể Sử dụng tiền đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh) 

a) Kinh phí quản lý được trích tối đa 10% tổng số tiền dịch vụ môi trường 
rừng thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ, chi phụ cấp 
kiêm nhiệm và hỗ trợ chi phí quản ỉý đối với các đơn vị, tồ chức được ủy ban 
nhân dân câp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là ủy 
ban nhân dân câp tỉnh) giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực 
hiện nhiệm vụ chi trả (nếu có). Mức trích cụ thể được lập trong kế hoạch thu, chi 
hàng năm của Quỹ, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Nội dung chi quản lý được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 
Điều 15 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
85/2012/TT-BTC. Trường hợp các đơn vị, tồ chức được giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ 
và phát triến rừng tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả, các cán bộ hỗ trợ chi trả được 
thanh toán tiền bồi dưỡng cho những ngày làm việc. Mức bồi dưỡng, số người, 
thời gian được hưởng bồi dưỡng do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Nội dung chi, mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy 
định hiện hành. Trường họp pháp luật chưa có quy định nội dung chi, mức chi, Quỹ 
Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh căn cứ khả năng tài chính xây dựng nội dung chi, 
mức chi cho phù họp, quyết định việc chi tiêu và chịu ừách nhiệm trước pháp luật. 

b) Kinh phí dự phòng được trích tối đa 5% tổng số tiền dịch vụ môi 
trường rừng thực thu trong năm để dự phòng theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 
Nghị định số 147/2016/NĐ-CP. Mức trích kinh phí dự phòng cụ thể do ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Trường hợp có thiên tai, khô hạn hoặc mức chi trả trên cùng đơn vị diện tích 
cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh thấp hơn năm trước liền kề, 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh lập kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư, được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trình ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Kinh phí dự phòng sử dụng không hết được 
chuyển để chi cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

c) Số tiền còn lại sau khi trích kinh phí quản lý, kinh phí dự phòng theo 
quy định tại Điểm a, Điềm b, Khoản 3 Điều này được Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh chuyển trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo hướng 
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dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
d) Kinh phí quản lý quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này là nguồn thu 

của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, được thực hiện theo cơ chế tự chủ 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

4ẳ Sử dụng tiền đối với chủ rừng 
a) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng 

toàn bộ sô tiên dịch vụ môi trường rừng đê quản lý bảo vệ, phát triển rừng và 
nâng cao đời sống. 

b) Chủ rừng là tố chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần 
diện tích, phần diện diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận 
được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ 
rừng, được quản ỉý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính phù hợp 
đối với từng loại hình tổ chức. 

Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định hiện hành; bao gồm: Các 
hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác 
bảo vệ và phát triển rừng; các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý 
các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng 
cụ phục vụ công tác bảo vệ rừng; lập hồ sơ, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi 
trường rừng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tuyên truyền, vận động, 
đào tạo, tập huân, hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả dịch 
vụ môi trường rùng; chi trả lương và các khoản có tính chất lương đối với các 
đôi tượng không hưởng lương từ nguôn ngân sách nhà nước và các hoạt động 
khác phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triền rừng. 

c) Trường họp chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng được trích không 
quá 10% tông sô tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho diện tích rừng khoán 
bảo vệ nêu trên để chi cho công tác quản lý các khu rừng cung ứng dịch vụ môi 
trường rừng, gồm: lập hồ sa, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tồ chức 
các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường, vận động, đào tạo, tập huấn, 
hội nghị và các hoạt động khác phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. Đôi với người tham gia thực hiện chi trả, tùy theo tình hình tài chính của 
đơn vị, chủ rừng quy định mức bồi dưỡng và trả tiền bồi dưỡng từ nguồn kinh 
phí quản lý. 

Số tiền còn lại sau khi trích kinh phí quản lý được chủ rừng chi trả cho 
bên nhận khoán theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Sử dụng tiền đối với ủy ban nhân dân cấp xã 
a) Đôi với Úy Ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản 

lý rừng theo quy định của pháp luật, tùy theo tình hình thực tế, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 
2008 của Chính phủ vê Quỹ Bảo vệ và phát triền rừng hoặc quyết định tổ chức, 
bộ máy làm thay nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và phát triền rừng cấp xãệ 

b) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã quản lý và sử dụng tiền dịch vụ 
môi trường rừng theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-
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TTg ngày 8 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính 
sách tăng cường công tác bảo vệ rừng và Khoản 3 Điều 3, Khoản 3 Điều 4 
Thông tư số 85/2012/TT-BTC. 

6. Sử dụng tiền đối với tổ chức chính trị - xã hội 
Tiền dịch vụ môi trường rừng được quản lý và sử dụng theo phương án sử 

dụng kinh phí quản lý bảo vệ rừng do ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Điều 5. Tạm ứng, thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
1. Tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng 

Căn cứ kế hoạch thu, chi do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, Quỹ 
Bảo vệ và phát triên ròng câp tỉnh tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên 
cung ứng dịch vụ môi trường rừng hoặc chuyển cho các đơn vị, tổ chức được 
giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả 
tạm ứng cho các chủ rừng. 

2. Thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng 

a) Căn cứ số tiền thực thu trong năm, kết quả xác định diện tích rừng được 
chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, đơn vị, 
tô chức được giao hỗ trợ chi trả thực hiện thanh toán tiền cho bên cung ứng dịch 
vụ môi trường rừng trước ngày 30 tháng 4 năm sau. 

b) Sau khi hoàn thành việc thanh toán, đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ 
chi trả lập báo cáo tổng họp theo Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 
này, gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kèm theo chứng từ trước ngày 
10 tháng 5 năm sau 

c) Căn cứ số kinh phí quản lý được sử dụng, nội dung chi, mức chi được 
Uy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và chứng từ chi họp pháp, Quỹ Bảo vệ và 
phát triên rừng câp tỉnh thanh toán tiên chi phí quản lý cho các đơn vị, tổ chức 
được giao hỗ trợ chi trả. 

Điều 6. Công tác kế toán kinh phí dịch vụ môi trường rừng 
lễ Tồ chức công tác kế toán 

Quỹ Bảo vệ và phát triên rừng, chủ rừng là tồ chức, ủy ban nhân dân cấp 
xã, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác kế toán để quản lý nguồn kinh 
phí dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật. 

2. Mở tài khoản 

a) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức, ủy ban nhân dân 
cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân 
hàng thương mại đê nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. 

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được khuyến 
khích mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại để tiếp nhận tiền dịch 
vụ môi trường rừng. 

3. Chế độ kế toán 
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a) Quỹ Bảo vệ và phát triên rừng áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài hình 
hướng dẫn chê độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

b) Chủ rừng là tổ chức, ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội 
áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính đối 
với từng loại hình tổ chức. 

Điều 7. Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 
1. Thời gian nộp báo cáo quyết toán 

a) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng khóa sổ kế toán vào ngày 31 tháng 12 
hàng năm. Báo cáo quyết toán kỉnh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được lập 
theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, nộp cơ quan quản lý trực 
tiếp trước ngày 31 tháng 5 năm sau. 

b) Chủ rừng là tô chức có thực hiện khoán bảo vệ rùng lập báo cáo quyết 
toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Phụ lục số 04 ban hành kèm 
theo Thông tư này, nộp cơ quan quản lý trực tiếp và Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm sau. 

c) ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chính trị - xã hội khóa sồ kế toán, lập 
và nộp báo cáo theo quy định về quản lý tài chính đối với từng loại hình tổ chức. 

2. Thẩm định, xét duyệt quyết toán 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét duyệt Báo cáo 
quyết toán toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng Việt Nam. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường họp Quỹ Bảo vệ và phát 
triên rừng cấp tỉnh trực thuộc Sợ) hoặc Sở Tài chính (trường họp Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng cấp tỉnh trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thẩm định, xét duyệt 
Báo cáo quyết toán toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ. 

c) Cơ quan quản lý trực tiếp thâm định, xét duyệt Báo cáo quyết toán kinh 
phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng là tổ chức trực thuộc. 

d) Phòng tài chính kế hoạch cấp huyện thẩm định, xét duyệt Báo cáo 
quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội trực 
thuộc cấp huyện. 

3. Thời gian thâm định, xét duyệt quyết toán toán kinh phí chi trả dịch vụ 
môi trường rừng: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với 
từng loại hình tố chức. 

Điều 8. Kiểm toán 
1. Khuyến khích Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng thực hiện kiểm 

toán độc lập báo cáo tài chính nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng. 
2. Chi phí kiểm toán được sử dụng từ nguồn kinh phí quản lý của đơn vị 

và được lập cùng với kế hoạch thu, chi năm. 
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Điều 9. Kiểm tra, giám sát, công khai tài chính 
1. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng: 
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với Bộ Tài 

chính tả chức kiểm tra, các Bộ, ngành, địa phương và Quỹ Bảo vệ và phát triên 
rừng Việt Nam; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường họp Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng trực thuộc Sở) hoặc Sở Tài chính (trường họp Quỹ Bảo vệ và phát triên 
rừng trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì tố chức kiêm tra Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng cấp tỉnh; 

c) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam kiểm tra việc quản lý, sử dụng 
tiên dịch vụ môi trường rừng Quỹ Bảo vệ và phát triên rừng câp tỉnh; kiêm tra 
việc nộp tiền của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng; 

d) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh kiểm tra Quỹ Bảo vệ và phát 
triên rừng câp xã; đơn vị, tô chức hô trợ chi trả; chủ rừng là tô chức; Uy ban 
nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước giao trách nhiệm quản 
lý rừng trong việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng và quản lý, sử dụng tiền 
dịch vụ môi trường rừng; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng dịch vụ 
môi trường rừng; 

đ) Chủ rừng là tổ chức kiểm tra bên nhận khoán; 
e) Các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia giám sát đối với 

các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
liên quan đến quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. 

2. Công khai tài chính 
a) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức, ủy ban nhân dân 

cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công khai tài chính theo quy định 
của pháp luật về tài chính. 

b) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, các đơn vị, tổ chức được giao 
hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi trả, chịu trách nhiệm công khai danh sách đôi 
tượng được chi trả, số tiền được chi trả, kế hoạch chi trả hàng quý, hàng năm 
theo Quy chế dân chủ tại cơ-s.ở bằng các hình thức sau: 

- Niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và tại nơi họp cộng 
đồng dân cư thôn, bản hoặc nơi'.công cộng thuận lợi nhất để người dân tiện theo dõi; 

- Thông báo bằng văn bản, hệ thống truyền thanh của xã, thôn, bản hoặc 
công bố trong hội nghị nhân dân của xã, thôn, bản. 

Điều 10. Quản lý tài sản 
1. Đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; chủ rừng là ủy ban nhân dân 

cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội, tài sản hình thành từ nguồn kinh phí chi trả 
dịch vụ môi trường rừng được quản lý, sử dụng theo qui định của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. 

2. Đối với chủ rừng là các tổ chức khác, tài sản hình thành từ nguồn kinh 
phí chi trả dịch vụ môi trường rùẳng được quản lý, sử dụng theo quy định quản lý 
tài chính hiện hành của nhà nước phù họp đối với loại hình tô chức. 
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Chương III 
TỎ CHỨC THỤC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, đon vị 
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài 

chính kiểm tra, giám sát Bộ, ngành, địa phương và Quỹ Bảo vệ và phát triên 
rừng Việt Nam về việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừngẵ 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 
Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban, ngành liên 
quan, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ rừng và các 
tổ chức, cá nhân liên quan tố chức triền khai thực hiện Thông tư này. 

Điều 12. Hiễu lưc thi hành 
• V 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2018 và áp dụng kề 
từ năm tài chính 2018. Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 
16 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hết 
hiệu lực kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Các văn bản quy phạm pháp iuật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư 
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đôi, 
bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Trường hợp Quỹ bảo vệ và phát triền rừng, chủ rừng là tồ chức, ủy ban 
nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị- xã hội đã nộp báo cáo quyết toán năm nhưng 
chưa được thẩm định, xét duyệt quyết toán thì cơ CỊuan đã tiếp nhận báo cáo tiếp 
tục thẩm định, xét duyệt báo cáo và thông báo quyết toán cho đơn vị. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngjnắc, các cơ quan, đơn vị phản 
ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./ / 

Nơi nhâm 
- VP Tong Bí thư; VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở TC, KBNN, Cục thuế các tình, TP trực thuộc TW; 
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm ưa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chinh; 
- Các đơn vị thuộc Bộ TCử, 
-Lưu:VT,HCSNí3^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 
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Phụ lục số 01: 
Báo cáo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 
của Bộ Tài chính) 

Cơ quan chủ quản: .. Ẻ. 
Đơn vị chi trả: 

BÁO CÁO THựC HIỆN 
CHI TRẢ DỊCH vụ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

Năm 
Đơn vị chi trả ,báo 

cáo tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm như sau: 

1. Đối tượng sử dụng DVMTR: 
(Ghi tên tô chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ, hình thức chi trả 

(trực tiêp, gián tỉêp) địa chỉ: lập danh mục lẩn đầu, các lần sau chỉ ghi danh 
mục mới) 

2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR: 
- Diện tích theo kế hoạch: ha 
- Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng: ha, trong 

đó diện tích khoán bảo vệ rừng ha 
3. Kinh phí được nhận trong năm 

rp A Ẵ - lông so: 
- Kinh phí quản lý: 
- Kinh phí chi trả DVMTR: 
- Lãi ngân hàng: 

4. Sử dụng kinh phí trong năm: 
- Kinh phí quản lý: 
- Kinh phí chi trả DVMTR: 
- Số hộ gia đình, nhóm hộ: hộ, trong đó số hộ gia đình: hộ, số 

nhóm hộ: nhóm 
5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị. 

, ngày thảng năm 20.... 
Thủ trưởng đơn vị 

Nơi nhận ĩ (Ký, họ tên, đóng dấu) 
- Quỹ cấp tỉnh; 
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Phụ lục số 02. Bảng tổng hợp thanh toán tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng 
(Kèm theo Thông tư sô 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

Cơ quan chủ quản: 
Đơn vị chi trả: .... 

BẢNG TỎNG HỢP THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH vụ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
NẴM..Ểế 

TT 
Bên nhận tiền dịch vụ 

môi trường rừng 

Diên tích rừng (ha) 

Đơn giá chi 
trả (đồng/ha) 

SỐ tiền DVMTR năm..ễỀ (đồng) 

TT 
Bên nhận tiền dịch vụ 

môi trường rừng Theo kế hoach • 

Theo kết quả 
được chi trả 
dich vu môi • • 
trường rừng 

Đơn giá chi 
trả (đồng/ha) Được nhận Đã nhân • Chưa nhận 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) (7) (8)=(6)-(7) 
1 Xã 

Thôn, bản 
Nguyên văn A 

2 Xã 
Thôn, bản 
Nguyên văn B 

Tông cộng 

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

- 4 0 -



Phu luc số 03. 
• • 

Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(áp dụng đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng) 

(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 
của Bộ Tài chính) 

Cơ quan chủ quản: .... 
Quỹ Bảo vệ và PTR 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
CHI TRẲ DỊCH vụ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

Năm 

Phần Iể TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYÉT TOÁN KINH PHÍ 
Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Nội dung Mã 
Ẫ so Kỳ này Lũy kê từ 

đầu năm 
A B c / 2 

I TÒNG HỢP TÌNH HÌNH KINH 
PHÍ 

1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước 
chuyển sang 

01 

Kinh phí quản lý XXX 

Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng XXX 

Kinh phí dự phòng XXX 

2 Kinh phí thực nhận trong kỳ 02 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng 
Kinh phí dự phòng 

3 Kinh phí được sử dụng 03 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng 
Kinh phí dự phòng 

4 Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết 
toán 

04 

Kinh phí quản lý 
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng 
Kinh phí dự phòng 

5 Kinh phí giảm 05 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng 
Kinh phí dự phòng 

6 Kinh phí chưa sử dụng chuyến kỳ sau 06 
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Kinh phí quản lý 
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng^ 
Kinh phí dự phòng 

II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

1 Kinh phí quản lý 100 

2 Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng 200 

Cơ sở sản xuât thuỷ điện 
Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 
Cơ sở sản xuất công nghiệp 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du 
lich 

Phần II. THUYẾT MINH 

1. Tình hình chi trả của các đối tượng sử dụng DVMTR 

2. Tình hình thực hiện uý thác chi trả tới các đối tượng cung cấp DVMTR 

3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị 

Ngày tháng năm 20.... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đỏng dâu) 



Phụ lục số 04. 
Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(áp dụng đối vói Chủ rừng) 
(Kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Tài chính) 

Cơ quan quản lý cấp trên: .... 
Chủ rừng: 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
CHI TRẢ DỊCH vụ MỒI TRƯỜNG RỪNG • • 

Năm 

Phần I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYỂT TOÁN KINH PHÍ 

Đơn vị tính: nghìn áồng 

STT Nội dung Mã số Kỳ này Lũy kế từ 
đầu năm 

A B c 1 2 
I TỐNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ 
1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyên sang 01 

Kinh phí quản lý XXX 
Kinh phí tự bảo vệ XXX 
Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán XXX 

2 Kinh phí thực nhận trong kỳ 02 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí tự bảo vệ 
Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 

3 Kinh phí được sử dụng 03 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí tự bảo vệ 
Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 

4 Kinh phí đã sử dụng 04 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí tự bảo vệ 
Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 

5 Kinh phí giảm 05 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí tự bảo vệ 
Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 

6 Kinh phí chưa sử dụng chuyên kỳ sau 06 
Kinh phí quản lý 
Kinh phí tự bảo vệ 

4ẳ 



Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 

II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐÈ NGHỊ 
QƯYÉT TOÁN 

1 Kinh phí quản lý 100 
2 Kinh phí chi cho Hộ nhận khoán 200 

Phần II. THUYẾT MINH 

1 ệ Tình hình chi kinh phí quản lý. 

2. Tình hình chi trả cho Hộ nhận khoán. 

3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị. 

Ngày tháng năm 20.... 

Người lâp biểu Ke toán trưởng Thủ truồng đon vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đỏng dấu) 

AH> 


