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Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây 
dựng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi 
trường rừng ở Việt Nam” do Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng Việt Nam là chủ dự án, Tài liệu 
tập huấn về thu thập, phân tích, tổng hợp và 
xử lý thông tin về chi trả dịch vụ môi trường 
rừng đã được xây dựng và tập huấn cho cán 
bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh. Dựa 
trên tài liệu tập huấn, cuốn Sổ tay này được 
biên soạn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ 
năng thu thập, cập nhật, phân tích, tổng hợp 
và sử dụng dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ 
môi trường rừng cho cán bộ Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng các cấp.

Đây là sản phẩm của sự nỗ lực tập thể và quan 
hệ đối tác với sự đóng góp tích cực và có hiệu 
quả của đơn vị tư vấn là Viện Sinh thái rừng và 

Môi trường; cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng các tỉnh; dự án Phát triển hệ thống thông 
tin quản lý ngành Lâm nghiệp (FORMIS) và 
Quỹ ủy thác Lâm nghiệp (TFF). Nhờ đó, cuốn 
Sổ tay đã được hoàn thành phục vụ thiết thực 
cho việc truy cập thông tin về chi trả dịch vụ 
môi trường rừng trên phạm vi toàn quốc. Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam trân trọng 
cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác quý báu trong 
việc hoàn thành cuốn Sổ tay này.

Lời cảm ơn
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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành “sổ tay hướng dẫn thu thập, cập nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu 

chi trả dịch vụ môi trường rừng ” 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 
Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ 
bảo vệ và Phát triển rừng;   

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg, ngày 22/10/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-BNN-TCLN, ngày 15/9/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu 
về chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn thu thập, cập 
nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng ”. 

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

Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố; Giám đốc Quỹ Bảo 
vệ và Phát triển rừng các cấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

Số 473/QĐ-TCLN-KHTC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT. Hà Công Tuấn (báo cáo); 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

đã ký 

Nguyễn Bá Ngãi



4 SỔ TAY HƯỚNG DẪN THU NHẬP, CẬP NHẬT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 5

Mục lục
Lời cảm ơn
Danh mục từ viết tắt
Lời giới thiệu

Mô đun 1: Thuật ngữ chi trả dịch vụ
môi trường rừng

Mô đun 2: Hệ thống cơ sở dữ liệu về 
chi trả dịch vụ môi trường rừng
2.1. Các đối tượng của hệ thống CSDL 
thông tin về chi trả DVMTR 

3
6
8

10

16

17

38

39
39

40

40

41

42

42
42
42

48

49
49
50

51

52

54

55

56

56
56

57

57

17

18
22
22
25

28

34
35

5

‹ Photo: Ivo Litzenberg

2.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL thông 
tin về chi trả DVMTR
2.3. Cấu trúc và chức năng của hệ thống
2.4. Cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR

2.4.1 Dữ liệu về rừng và chủ rừng
2.4.2 Dữ liệu về cơ sở sử dụng 
DVMTR
2.4.3 Dữ liệu về tình hình chi trả 
DVMTR
2.4.4 Dữ liệu về hiệu quả DVMTR
2.4.5 Dữ liệu về chính sách DVMTR
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Mô đun 3: Thu nhập và cập nhật dữ 
liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng
3.1. Thu thập dữ liệu về chi trả DVMTR

3.1.1 Thu thập số liệu lập danh 
sách rừng và chủ rừng
3.1.2 Thu thập số liệu lập danh 
sách các cơ sở sử dụng DVMTR
3.1.3. Thu thập số liệu về tình hình 
chi trả DVMTR
3.1.4. Thu thập số liệu về hiệu quả 
chi trả DVMTR
3.1.5. Thu thập số liệu về chính 
sách chi trả DVMTR

3.2. Cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR
3.2.1. Chuẩn bị dữ liệu
3.2.2. Cập nhật dữ liệu

Mô đun 4: Xử lí dữ liệu trong chi trả 
dịch vụ môi trường rừng
4.1. Tính hệ số K cho một lô rừng
4.2. Tính diện tích rừng quy đổi
4.3. Xác định tiền chi trả cho DVMTR 
đối với cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
4.4. Xác định tiền chi trả bình quân 
cho một ha rừng
4.5. Xác định tiền chi trả cho một lô 
rừng, một chủ rừng, chủ nhận khoán,          
tiền kết dư DVMTR

Mô đun 5: Quản lý dữ liệu về chi trả 
dịch vụ môi trường rừng
5.1. Nhiệm vụ của các bên liên quan 
trong quản lý dữ liệu chi trả DVMTR
5.2. Bảo mật cơ sở dữ liệu về chi trả  
DVMTR

5.2.1. Tài khoản đăng nhập
5.2.2. Mục đích sử dụng tài khoản 
đăng nhập
5.2.3. Yêu cầu của sử dụng tài 
khoản đăng nhập
5.2.4. Người quản lý và chịu trách 

nhiệm về bảo mật của tài khoản 
đăng nhập
5.2.5. Người được giao sử dụng tài 
khoản để cập nhật dữ liệu DVMTR
5.2.6. Hướng dẫn đăng nhập tài 
khoản vào hệ thống và thay đổi 
mật khẩu

5.3. Lưu trữ dữ liệu
5.4. Chia sẻ dữ liệu
5.5. Tích hợp dữ liệu

Mô đun 6: Cung cấp và sử dụng dữ liệu 
về chi trả dịch vụ môi trường rừng
6.1. Cung cấp và sử dụng thông tin 
phục vụ thực hiện chi trả DVMTR

6.1.1. Lập hồ sơ các lô rừng đủ 
điều kiện chi trả DVMTR
6.1.2. Lập danh sách các chủ rừng 
cung ứng DVMTR
6.1.3. Lập danh sách các cơ sở sử 
dụng DVMTR
6.1.4. Lập bảng thống kê tình hình 
trả tiền DVMTR của các cơ sở sử 
dụng DVMTR
6.1.5. Lập kế hoạch thu chi tiền 
DVMTR
6.1.6. Lập phương án chia tiền các 
cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
6.1.7. Lập phương án chi trả DVM-
TR đến các lô rừng
6.1.8. Lập bảng thống kê về hiệu 
quả DVMTR
6.1.9. Lập báo cáo tình hình chi trả 
DVMTR

6.2. Cung cấp và sử dụng thông tin 
phục vụ giám sát, đánh giá chi trả 
DVMTR
6.3. Cung cấp và sử dụng thông tin 
phục vụ nghiên cứu chi trả DVMTR

Phụ lục
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Danh mục bảng biểu

Danh mục hình vẽ

Cấu trúc thông tin trong bảng dữ liệu về rừng và chủ rừng
Danh sách cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh
Danh sách nộp tiền của cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh
Thông tin chủ yếu của dữ liệu tỷ lệ nghiệm thu
Tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng DVMTR
Dữ liệu về sử dụng kinh phí DVMTR cấp tỉnh
Dữ liệu về tình  hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng nhóm I
Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng nhóm II
Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ nhận khoán
Dữ liệu về hiệu quả DVMTR đối với xã
Dữ liệu về hệ số K
Dữ liệu về chính sách DVMTR

Bảng 1. 
Bảng 3a. 
Bảng 4a. 
Bảng 5.
Bảng 6. 
Bảng 7a.
Bảng 8.
Bảng 9a. 
Bảng 10. 
Bảng 11.
Bảng 12.
Bảng 13.

Các bước thu thập số liệu danh sách rừng và chủ rừng
Các bước chuẩn bị dữ liệu
Nhóm lệnh cho phép cập nhật danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR
Lệnh cho phép cập nhật danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR
Nhóm lệnh cho phép cập nhật danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng từ 
tệp Excel.
Nhóm lệnh cho phép chọn file và cập nhật danh sách các lô rừng
Cửa sổ thư mục chứa tệp tin về rừng và chủ rừng dạng Excel
Cửa sổ thư mục chứa lệnh cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng qua tệp Excel
Cửa sổ lệnh cập nhật cơ sở sử dụng DVMTR
Cửa sổ lệnh cập nhật thông tin về danh sách cơ sở sử dụng DVMTR
Cửa sổ cho phép chọn lệnh thêm mới hoặc tìm rồi sửa thông tin
Cửa sổ lệnh cập nhật thêm cơ sở sử dụng DVMTR
Cửa sổ lệnh chỉnh sửa thông tin về cơ sở sử dụng DVMTR
Cửa sổ lệnh đăng nhập tên và mật khẩu của tài khoản
Cửa sổ lệnh đăng nhập tài khoản
Cửa sổ lệnh cập nhật thông tin cá nhân người sử dụng phần mềm DVMTR
Cửa sổ lệnh đổi mật khẩu
Cửa sổ lệnh lưu dữ liệu của người sử dụng phần mềm chi trả DVMTR
Cửa sổ lệnh truy cập dữ liệu kiểm kê rừng
Cửa sổ lệnh sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR

Hình 1.
Hình 2.
Hình 3.
Hình 4.
Hình 5.

Hình 6.
Hình 7.
Hình 8.
Hình 9.
Hình 10.
Hình 11.
Hình 12.
Hình 13.
Hình 14.
Hình 15.
Hình 16.
Hình 17.
Hình 18.
Hình 19.
Hình 20.

12
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44
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DVMTR

CSDL

BNN&PTNT

BV&PTR

BVR

CĐ

CN 

CNTT

CƯDVMTR

HGĐ

KL

SDDVMTR

TCLN

TFF

TW

Dịch vụ môi trường rừng 

Cơ sở dữ liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Bảo vệ và phát triển rừng

Bảo vệ rừng

Cộng đồng

Cá nhân

Công nghệ thông tin

Cung ứng dịch vụ môi trường rừng 

Hộ gia đình

Kiểm lâm

Sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

Tổng cục Lâm nghiệp 

Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp

Trung ương

Uỷ ban nhân dân

Danh mục từ viết tắt
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Lời giới thiệu

Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch 
vụ môi trường rừng ở Việt Nam” do Quỹ ủy 
thác lâm nghiệp (TFF) tài trợ, được Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) 
phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-BNN-HTQT 
ngày 13/1/2015. Dự án do Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng Việt Nam (VNFF) làm chủ đầu tư; 
thời gian thực hiện từ tháng 1/2015 đến tháng 
6/2015. Mục tiêu dự án là nhằm tạo lập cơ sở 
dữ liệu (CSDL) thông tin về chi trả dịch vụ môi 
trường rừng (DVMTR); tích hợp vào hệ thống 
thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS), 
đồng thời nâng cao năng lực thu thập, phân 
tích, xử lý thông tin nhằm góp phần thực hiện 
có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam

CSDL thông tin về chi trả DVMTR là tập hợp 
dữ liệu có cấu trúc về chi trả DVMTR, liên hệ 

Cuốn Sổ tay được gắn kết chặt chẽ với 
nhau gồm 6 Mô đun, tạo nên một tài liệu 
thống nhất:

Mô đun 1. Khái niệm và thuật ngữ liên 
quan đến cơ sở dữ liệu, thông tin về chi 
trả dịch vụ môi trường rừng

Mô đun 2. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông 
tin chi trả dịch vụ môi trường rừng

Mô đun 3. Thu thập và cập nhật dữ liệu 
về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Mô đun 4. Xử lý dữ liệu trong chi trả dịch 
vụ môi trường rừng

Mô đun 5. Quản lý dữ liệu trong chi trả 
dịch vụ môi trường rừng

Mô đun 6. Cung cấp và sử dụng dữ liệu 
chi trả dịch vụ môi trường rừng.

với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được 
chia sẻ và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu 
của các nhà quản lý, các bên sử dụng và cung 
cấp DVMTR trong quá trình tổ chức thực hiện, 
giám sát đánh giá chính sách về chi trả DVMTR.

Nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng thu thập, 
cập nhật, phân tích, tổng hợp và sử dụng dữ 
liệu thông tin về chi trả DVMTR cho cán bộ 
Quỹ BV&PTR các cấp, Tổng cục Lâm nghiệp đã 
cho biên soạn Sổ tay “Hướng dẫn thu thập, cập 
nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi 
trả dịch vụ môi trường rừng”. Cơ sở của cuốn 
Sổ tay là tài liệu tập huấn “Thu thập, cập nhật, 
quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch 
vụ môi trường rừng” kết hợp với những kinh 
nghiệm thực tế của các Quỹ BV&PTR các tỉnh 
thông qua các lớp tập huấn tài liệu này.

‹ Photo: Việt Hùng

Sổ tay do Viện Sinh thái rừng và Môi trường 
biên soạn với sự hỗ trợ của Ban Quản lý dự án 
“Xây dựng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi 
trường rừng ở Việt Nam” và sự hợp tác của cán 
bộ quản lý và kỹ thuật của Quỹ BV&PTR Trung 
ương (TW) và địa phương.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cố gắng trong 
quá trình biên soạn, song tài liệu không tránh 
khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi 
mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ 
sung của bạn đọc để cuốn Sổ tay được hoàn 
thiện hơn.

Tổng cục Lâm nghiệp
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Mô đun 1
Thuật ngữ chi trả dịch vụ
môi trường rừng

Chi trả DVMTR là một chủ trương, chính sách 
mới của Chính phủ Việt Nam nhằm xã hội hóa 
nghề rừng; huy động nguồn lực của xã hội, 
đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng 
lợi từ DVMTR vào việc bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn với xóa đói giảm nghèo, nhất là đối 
với đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo ở vùng núi.

Chính sách này được thực hiện từ năm 2010, 
đến nay đã tạo lập nên một nguồn tài chính 
mới, ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền 

Danh mục các thuật ngữ trong Sổ tay này 
mong muốn cung cấp những giải thích, định 
nghĩa rõ ràng, phổ biến và hoàn thiện ngôn 
ngữ sử dụng tạo ra một nền tảng chung, hài hòa.

Cơ sở

Mục đích

Danh mục thuật ngữ

Rừng được chi trả 
DVMTR

Thuật ngữ Định nghĩa

Nguồn gốc rừng

Rừng được chi trả DVMTR là rừng đáp ứng 3 tiêu chí về rừng trong 
Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT, như sau:

 y Có thành phần chính là các loài cây lâu năm thân gỗ, cau dừa có 
chiều cao vút ngọn từ 5m trở lên (trừ rừng mới trồng và một số loài 
cây rừng ngập mặn ven biển), tre nứa,…có khả năng cung cấp gỗ, 
lâm sản ngoài gỗ và các giá trị trực tiếp và gián tiếp khác như bảo 
tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cảnh quan;

 y Rừng mới trồng các loài cây thân gỗ và rừng mới tái sinh sau khai 
thác, rừng trồng có chiều cao trung bình trên 1,5 m đối với loài cây 
sinh trưởng chậm, trên 3,0 m đối với loài cây sinh trưởng nhanh và 
mật độ từ 1.000 cây/ha trở lên được coi là rừng;

 y Các hệ sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có rải rác một 
số cây lâu năm là cây thân gỗ, tre nứa, cau dừa,… không được coi 
là rừng;

 y Độ tàn che của tán cây là thành phần chính của rừng phải từ 0,1 
trở lên;

 y Diện tích liền khoảnh tối thiểu từ 0,5 ha trở lên, nếu là dải cây rừng 
phải có chiều rộng tối thiểu 20 m và có từ 3 hàng cây trở lên;

 y Rừng được chi trả DVMTR là rừng có cung ứng DVMTR cho một 
hoặc một số cơ sở sử dụng DVMTR. Nó có thể nằm trong ranh giới 
của một lưu vực cấp nước cho nhà máy thuỷ điện, cho nhà máy 
cấp nước sinh hoạt, trong khu vực cung cấp giá trị sinh thái cảnh 
quan cho cơ sở du lịch, cung cấp môi trường phát triển con giống, 
bãi đẻ...  

Nguồn gốc rừng là nguồn gốc hình thành rừng. Theo nguồn gốc, rừng 
được chia thành rừng tự nhiên và rừng trồng: 

 y Rừng tự nhiên: là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng 
tái sinh tự nhiên là chính;

 y Rừng trồng: là rừng được hình thành do con người trồng.

vững phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, 
góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống của người làm nghề rừng, 
sống phục thuộc vào rừng. Nhiều tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước rất quan tâm đầu tư 
hỗ trợ để thực hiện chính sách chi trả DVMTR; 
nhưng lại sử dụng các thuật ngữ chưa thống nhất.
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Chủ rừng

Lô rừng cung ứng 
DVMTR

Trạng thái rừng

Chủ rừng nhóm I

Chủ rừng nhóm II

Hộ nhận khoán 
bảo vệ rừng

Khoảnh

Tiểu khu

Khái niệm về  “Chủ rừng” bao gồm: 

 y Các tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng 
ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; 

 y Các tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được 
giao do UBND cấp tỉnh xác nhận theo đề nghị của Sở NN&PTNT

 y Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; 

 y Cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn 
định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

 y Các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao 
trách nhiệm quản lý rừng bảo vệ rừng;

 y Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng 
rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao do UBND cấp huyện 
xác nhận theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, có 
xác nhận của UBND cấp xã.

Lô rừng có cung ứng DVMTR là đơn vị diện tích rừng nhỏ nhất cần kho-
anh vẽ riêng phục vụ chi trả DVMTR. Đó là một diện tích tối thiểu 0,5 ha, 
đồng nhất về nguồn gốc, trạng thái và mục đích sử dụng rừng, thuộc 
một chủ rừng, một nhóm chủ rừng hay nhóm nhận khoán bảo vệ rừng 
có cung ứng DVMTR.

Chủ rừng nhóm I gồm hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân 
cư (thôn, bản và các cộng đồng).

Chủ rừng nhóm II gồm các chủ rừng là tổ chức Nhà nước và không phải 
tổ chức Nhà nước, tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà 
nước giao quản lý rừng.

Hộ nhận khoán bảo vệ rừng bao gồm: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định 
lâu dài với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước, do hai bên lập, ký và có 
xác nhận của UBND cấp xã.

Khoảnh là đơn vị quản lý rừng có ranh giới cố định theo những đường 
ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo tương đối ổn định. Diện tích trung bình 
của khoảnh là 100 ha. Một khoảnh có nhiều lô rừng và đất chưa có rừng.

Là đơn vị quản lý rừng gồm nhiều khoảnh. Tiểu khu thường bao gồm 
toàn bộ diện tích hoặc một phần diện tích của một lưu vực nhỏ có diện 
tích trung bình 1.000 ha.

Mục đích sử dụng 
rừng (loại rừng)

Thuật ngữ Thuật ngữĐịnh nghĩa Định nghĩa

Mục đích sử dụng rừng, hay loại rừng, được xác định theo quy hoạch 3 
loại rừng, gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. 

 y Rừng phòng hộ: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn 
nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên 
tai, điều hoà khí hậu và bảo vệ môi trường;

 y Rừng đặc dụng: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên 
nhiên, bảo vệ mẫu chuẩn hệ sinh thái cảnh quan của quốc gia cho 
mỗi khu vực địa lý, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, rừng phục 
vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam 
thắng cảnh, rừng phục vụ giải trí và nghỉ dưỡng ... 

 y Rừng sản xuất: là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh 
gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường

 y Rừng trồng ngoài quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp nếu được 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định là đối tượng được chi trả 
dịch vụ môi trường rừng thì được xếp vào rừng sản xuất.

Trạng thái rừng trong chi trả DVMTR được phân theo 3 cấp: rừng giàu, 
rừng trung bình và rừng nghèo. 

 y Rừng giàu là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng bằng hoặc hơn 200 m3/ha

 y Rừng trung bình là rừng có trữ lượng gỗ từ trên 100 đến 200 m3/ha

 y Rừng nghèo là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng từ 100 m3/ha trở xuống

 y Các rừng tre nứa, rừng cau dừa, rừng hỗn giao gỗ tre nứa có trữ 
lượng gỗ từ 100 m3/ha trở xuống đều được xếp vào trạng thái 
rừng nghèo trong chi trả DVMTR.
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Cơ sở sử dụng DVMTR

Dữ liệu về chi trả 
DVMTR

CSDL về chi trả 
DVMTR

Phần mềm quản 
trị dữ liệu

Hệ thống CSDL

Cấu trúc hệ thống 
CSDL

Cơ sở sử dụng DVMTR là các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh có sử dụng DVMTR từ những khu rừng cụ thể, bao gồm:   

 y Các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, 
hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng suối; về điều tiết và duy 
trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện;

 y Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ 
về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch ;

Dữ liệu chi trả DVMTR là các thông tin của loại dữ liệu như: rừng và chủ 
rừng; cơ sở sử dụng DVMTR; tình hình chi trả DVMTR; hiệu quả DVMTR 
và chính sách chi trả DVMTR được lưu trữ trên máy tính. Có thể truy 
nhập vào dữ liệu để trích xuất ra các thông tin. Dữ liệu được mô tả dưới 
nhiều dạng như: ký tự, ký số và bản đồ.

CSDL thông tin về chi trả DVMTR là tập hợp dữ liệu có cấu trúc về chi 
trả DVMTR, liên hệ với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được chia sẻ 
và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu của các nhà quản lý, các bên sử 
dụng và cung cấp DVMTR trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát 
và đánh giá chi trả DVMTR. 

Phần mềm quản trị dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR là phần mềm 
cho phép cập nhật, phân tích, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin về 
chi trả DVMTR.

Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR là hệ thống bao gồm CSDL 
thông tin về chi trả DVMTR và phần mềm quản trị dữ liệu thông tin về 
chi trả DVMTR.

Cấu trúc CSDL về chi trả DVMTR là thuật ngữ chỉ đặc điểm về nội dung 
thông tin và sắp xếp của chúng trong các bảng dữ liệu thông tin về chi 
trả DVMTR, cùng với đặc điểm liên kết của các bảng dữ liệu ấy với nhau 
trong CSDL.

Thuật ngữ Thuật ngữĐịnh nghĩa Định nghĩa

Nhóm hộ Nhóm hộ là tập thể các hộ đang sinh sống trong cùng một thôn, có 
rừng gần nhau hoặc được khoán bảo vệ chung cùng một diện tích 
rừng, tự nguyện liên kết thành nhóm chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm 
trong việc bảo vệ rừng, được sự đồng ý của chính quyền địa phương 
hoặc chủ khoán bảo vệ rừng. Có hai loại nhóm hộ: 

 y Nhóm hộ là chủ rừng. Đây là nhóm gồm các hộ được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao rừng để quản lý, 
bảo vệ hoặc giao đất lâm nghiệp cho hộ sử dụng ổn định, lâu dài 
vào mục đích lâm nghiệp. Khu rừng của nhóm hộ được chi trả 
DVMTR là khu rừng được cấp có thẩm quyền quy định nằm trong 
lưu vực cung ứng DVMTR.

 y Nhóm hộ nhận khoán rừng để bảo vệ: Đây là nhóm gồm các hộ 
được chủ rừng ký hợp đồng khoán bảo vệ các khu rừng nằm trong 
lưu vực cung ứng DVMTR.

Giá trị sử dụng 
môi trường rừng 

Giá trị sử dụng của môi trường rừng là các giá trị về môi trường mà con 
người sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất và đời sống, bao 
gồm: giá trị bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, 
phòng hộ ven biển, phòng chống thiên tai, đa dạng sinh học, hấp thụ 
và lưu giữ các bon, du lịch, nơi cư trú và sinh sản của các loài sinh vật, 
gỗ và lâm sản khác.

DVMTR

Chi trả DVMTR

DVMTR là công việc cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng 
để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống của nhân dân.

Chi trả DVMTR là quan hệ cung ứng và chi trả giữa bên sử dụng DVMTR 
trả tiền cho bên cung ứng DVMTR.

 y Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ 
nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn 
nước cho sản xuất ;

 y Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ 
dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh 
quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái 
rừng phục vụ cho dịch ;

 y Các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ 
hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, 
nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ 
rừng cho nuôi trồng thủy sản... 
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Những nội dung cơ bản của mô đun này

2.1. Các đối tượng của hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR 

 y Chủ rừng;

 y Cơ sở sử dụng DVMTR; 

 y UBND xã có rừng cung ứng DVMTR; 

 y Hạt Kiểm lâm (KL) của huyện có rừng cung ứng DVMTR; 

 y Quỹ BV&PTR tỉnh;

 y VNFF.

2.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR
Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR phù hợp với các quy trình nghiệp vụ hiện nay về chi 
trả DVMTR, xác định tính hợp lệ khi nhập dữ liệu, có giao diện thân thiện, hỗ trợ bảng mã Uni-
code (theo chuẩn TCVN 6909), màn hình nhập liệu gần gũi với cập nhật, phân tích và sử dụng 
thông tin, có hệ thống trợ giúp mạnh mẽ. Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR có tính bảo 
mật và an toàn dữ liệu, có chức năng lưu trữ và khôi phục dữ liệu.

2.1. Các đối tượng của hệ thống
2.2. Đặc điểm của hệ thống
2.3. Cấu trúc và chức năng của hệ thống
2.4. Cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR
         2.4.1 Dữ liệu về rừng và chủ rừng
         2.4.2 Dữ liệu về cơ sở sử dụng DVMTR
         2.4.3 Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR
         2.4.4 Dữ liệu về hiệu quả DVMTR
         2.4.5 Dữ liệu về chính sách DVMTR

Mô đun 2
Hệ thống cơ sở dữ liệu về chi trả dịch 
vụ môi trường rừng

CSDL thông tin về chi trả DVMTR là tập hợp 
dữ liệu có cấu trúc về chi trả DVMTR, liên hệ 
với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được 
chia sẻ và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu 
của các nhà quản lý, các bên sử dụng và cung 
cấp DVMTR trong quá trình tổ chức thực hiện, 
giám sát và đánh giá chi trả DVMTR. Theo Nghị 
định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chi trả 
DVMTR thì đó là những dữ liệu về rừng và chủ 
rừng, sản lượng hoặc doanh thu, định mức chi 
trả và tiến độ chi trả của các đơn vị sử dụng 
DVMTR, tiến độ chi trả và sử dụng tiền chi trả 
DVMTR, hiệu quả chi trả DVMTR và các chính 
sách chi trả DVMTR.

Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR 
được xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc thực thi 
có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, cụ thể: 

 y Hỗ trợ tổ chức quản lý chi trả DVMTR như 
xác định tiền phải trả của các cơ sở sử 
dụng DVMTR, xây dựng kế hoạch chi trả 
DVMTR, xây dựng báo cáo về tình hình thu 
chi DVMTR, phát hiện những bất thường 
và tư vấn biện pháp giải quyết.

 y Hỗ trợ giám sát và đánh giá chi trả DVMTR 
như kết xuất thông tin về tình hình trả tiền 
của từng cơ sở sử dụng DVMTR, thông tin 

Giới thiệu

Mục đích

CSDL về chi trả DVMTR được cập nhật, tổng 
hợp, phân tích và sử dụng trên cơ sở phần 
mềm quản trị CSDL. Nó được phát triển trên 
nền tảng ứng dụng WEB, có khả năng cho 
phép nhiều người đồng thời tham gia vào hoạt 
động cập nhật, tra cứu, và thao tác trên CSDL, 
đảm bảo tính an toàn, bảo mật của CSDL. Hệ 
quản trị CSDL chi trả DVMTR cho phép các bên 
liên quan cập nhật và khai thác dữ liệu qua 
mạng internet theo trách nhiệm và sự phân 
quyền nhất định của hệ thống. Tập hợp CSDL 
và hệ quản trị CSDL trên đây được gọi là hệ 
thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR. 

về đặc điểm từng lô rừng và số tiền được 
chi trả của từng chủ rừng, thông tin về 
sử dụng kinh phí của các bên liên quan, 
thông tin về hiệu quả chi trả DVMTR của 
các địa phương, thông tin về chính sách 
và các văn bản pháp luật liên quan đến 
chi trả DVMTR. 

 y Hỗ trợ nghiên cứu chính sách chi trả 
DVMTR như cung cấp các văn bản pháp 
luật về chi trả DVMTR, các thông số về 
tình hình thực hiện và hiệu quả chi trả 
DVMTR ở các địa phương.
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 9 Xác định được ranh giới và đặc điểm từng lô rừng của mình trên 
bản đồ rà soát rừng, hoặc bản đồ kiểm kê rừng;

 9 Cán bộ địa chính xã hoặc kiểm lâm địa bàn giúp kê khai danh 
sách các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR vào biểu cập nhật 
dữ liệu về rừng và chủ rừng hàng năm do Quỹ BV&PTR tỉnh 
cung cấp (tải về từ trang WEB chi trả DVMTR).

Chủ rừng 
nhóm I 
(Hộ gia 

đình, 
nhóm hộ,

cộng 
đồng)

1

2

3

 9 Tự kê khai danh sách các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR 
của mình theo biểu cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng hàng 
năm tải về từ trang WEB chi trả DVMTR;

 9 Chuyển biểu cập nhật dữ liệu cho Quỹ BV&PTR tỉnh.

Chủ rừng
nhóm II 

 9 Gửi số liệu về kế hoạch sản lượng hoặc doanh thu và tiền trả cho 
DVMTR đến Quỹ BVPTR tỉnh vào trước tháng 10 của năm cũ;

 9 Gửi số liệu về sản lượng hoặc doanh thu và tiền trả thực tế từng 
quý cho DVMTR về Quỹ BV&PTR tỉnh vào trước ngày 10 của quý sau. 

Cơ sở
sử dụng
DVMTR

2.3. Cấu trúc và chức năng của hệ thống
Ba giai đoạn chuyển dịch thông tin trong hệ thống

4

 9 Kiểm tra và tập hợp biểu cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng 
hàng năm của từng chủ rừng nhóm I vào thành biểu cập nhật 
dữ liệu về rừng và chủ rừng hàng năm cho toàn xã;

 9 Gửi cho Hạt kiểm lâm hoặc Quỹ BV&PTR tỉnh;

 9 Điền các thông tin vào biểu Hiệu quả sử dụng tiền chi trả DVM-
TR rồi gửi cho Hạt Kiểm lâm.

UBND xã

 9 Có trách nhiệm kiểm tra và tập hợp biểu cập nhật dữ liệu về 
rừng và chủ rừng hàng năm của các xã rồi chuyển lên Quỹ 
BV&PTR tỉnh;

 9 Có nhiệm vụ kiểm tra và tập hợp biểu Hiệu quả sử dụng tiền 
chi trả DVMTR của các xã, rồi chuyển lên quỹ BV&PTR tỉnh.

Hạt
kiểm lâm5

2.3.1 Giai đoạn tạo dữ liệu

M
ũi tên m

àu đỏ thể hiện chuyển dữ liệu bằng bản giấy, m
àu xanh nước biển – bằng E-m

ail, m
àu xanh lá cây – bằng W

eb.



20 SỔ TAY HƯỚNG DẪN THU NHẬP, CẬP NHẬT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 21MÔ ĐUN 2:  HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

2.3.2 Giai đoạn cập nhật và lưu dữ liệu vào hệ thống

2.3.3 Giai đoạn xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin đầu ra của hệ thống
Phần mềm quản trị CSDL sẽ nhận lệnh từ người sử dụng, chọn lọc, xử lý và phân tích dữ liệu tạo 
thành thông tin đáp ứng những yêu cầu của người sử dụng, gồm:

Danh sách các lô rừng và chủ rừng 

Phần mềm quản trị CSDL có thể cung cấp danh sách các lô rừng của từng chủ rừng cùng 
với các thuộc tính cần thiết cho chi trả DVMTR. Danh sách các chủ rừng nhóm I và nhóm II 

 9 Cập nhật dữ liệu về rừng 
và chủ rừng hàng năm của 
chủ rừng nhóm II; 

 9 Cập nhật tỷ lệ nghiệm thu 
cho mỗi chủ rừng nhóm II;

 9 Cập nhật dữ liệu về rừng 
và chủ rừng hàng năm của 
tất cả chủ rừng nhóm II và 
nhóm I trong toàn tỉnh vào 
hệ thống;

 9 Cập nhật số liệu về tiền 
miễn giảm cho các cơ sở 
sử dụng DVMTR, số liệu  
phân bổ thu chi và sử 
dụng tiền DVMTR;

 9 Cập nhật dữ liệu về sản 
lượng hoặc doanh thu và 
số tiền của các cơ sở sử 
dụng DVMTR trả cho Quỹ 
BV&PTR tỉnh;

 9 Cập nhật dữ liệu về hiệu 
qủa DVMTR do các xã 
chuyển lên;

 9 Cập nhật các văn bản 
chính sách về DVMTR do 
cấp tỉnh ban hành.

 9 Cập nhật những mẫu hồ 
sơ mới được quy định 
sử dụng trong thực hiện 
chính sách DVMTR;

 9 Cập nhật danh sách các cơ 
sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Cập nhật dữ liệu về sản 
lượng hoặc doanh thu và 
tiến độ trả tiền của các cơ 
sở sử dụng DVMTR liên 
tỉnh;

 9 Cập nhật các số liệu trong 
quyết định phê duyệt kế 
hoạch thu chi tiền DVMTR 
từ các cơ sở sử dụng DVM-
TR liên tỉnh;

 9 Cập nhật số liệu về diện 
tích rừng hàng năm của 
từng tỉnh trong các lưu 
vực liên tỉnh;

 9 Cập nhật các chính sách 
bổ sung liên quan đến chi 
trả. DVMTR vào hệ thống.

Phần mềm
Quản trị CSDL

Quỹ
BV&PTR tỉnh

VNFF

 9 Hỗ trợ tổ chức kiểm tra biểu cập nhật dữ liệu về rừng và chủ 
rừng hàng năm của chủ rừng nhóm II. Xác  định tỷ lệ nghiệm 
thu cho mỗi chủ rừng nhóm II;

 9 Tập hợp, kiểm tra biểu cập nhật dữ liệu rừng và chủ rừng hàng 
năm của chủ rừng nhóm I trong toàn tỉnh;

 9 Xác định tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng DVMTR, dự 
thảo quyết định sử dụng kinh phí trình Hội đồng quản lý Quỹ 
phê duyệt;

 9 Kiểm tra biểu thống kê sản lượng hoặc doanh thu và số tiền 
của các cơ sở sử dụng DVMTR trả cho Quỹ BV&PTR tỉnh;

 9 Kiểm tra biểu dữ liệu về hiệu quả DVMTR do các xã chuyển lên

 9 Kiểm tra và các văn bản chính sách về DVMTR do cấp tỉnh ban hành.

 9 Tập hợp và kiểm tra những mẫu hồ sơ mới được quy định sử 
dụng trong thực hiện chính sách DVMTR;

 9 Tập hợp và kiểm tra danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Tập hợp và kiểm tra biểu sản lượng hoặc doanh thu và tiến độ 
trả tiền của các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Tập hợp số liệu trong quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi 
tiền DVMTR từ các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh (tiền miễn 
giảm, quản lý phí, quỹ dự phòng, chi khác ...);

 9 Tập hợp số liệu về diện tích rừng cung ứng DVMTR hàng năm 
của các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Tập hợp các văn bản chính sách bổ sung liên quan đến chi 
trả DVMTR.

Quỹ
BV&PTR

tỉnh

VNFF

6

7
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5 Maxa Mã số xã Int 

8 Lo Tên lô Char(6)

7

10

Khoanh

MaTrangThai

Tên khoảnh

Mã số trạng thái rừng

Char(6)

Int

6

9

Tieukhu

TrangThai

Tên tiểu khu

Loại trạng thái rừng

Char(6)

Char(6)

2.4. Cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR

2.4.1 Dữ liệu về rừng và chủ rừng
Dữ liệu về rừng và chủ rừng trong CSDL có các thông tin chủ yếu như lô rừng, khoảnh, tiểu khu, 
xã, huyện, tỉnh, trạng thái, nguồn gốc, loại rừng, tên chủ rừng, mã chủ rừng, loại chủ rừng. Ký 
hiệu và nội dung của các thông tin về rừng và chủ rừng như sau:

với những thông tin khái quát về rừng của họ, danh sách các đơn vị hành chính với những 
thông tin về rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR.

Danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR 

Phần mềm quản trị cung cấp danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR theo đơn vị hành chính, 
theo loại hình sử dụng dịch vụ, quy mô của sử dụng dịch vụ, theo mức chi trả và tiến độ chi 
trả DVMTR, theo nội tỉnh hoặc liên tỉnh...

Kế hoạch thu chi tiền DVMTR 

Phần mềm quản trị sử dụng các dữ liệu kế hoạch trả tiền của các cơ sở sử dụng DVMTR, 
hiện trạng rừng cung ứng DVMTR, các nguyên tắc quản lý... để dự thảo kế hoạch thu chi 
tiền DVMTR. 

Bảng kê thu chi tiền DVMTR 

Phần mềm quản trị sử dụng các dữ liệu trong quyết định thu chi tiền DVMTR của UBND 
tỉnh, Bộ NN&PTNT, hiện trạng rừng cung ứng DVMTR, các nguyên tắc quản lý... xác định 
phương án thu chi tiền DVMTR. 

Hiệu quả DVMTR 

Phần mềm quản trị tổng hợp dữ liệu về hiệu quả DVMTR tổng hợp và cung cấp thông tin 
về hiệu quả DVMTR theo đơn vị hành chính, theo vùng sinh thái và cả nước với những tiêu 
chí chủ yếu đã được cập nhật vào hệ thống. 

Báo cáo tình hình chi trả DVMTR 

Phần mềm quản trị sử dụng dữ liệu về phương án thu chi tiền DVMTR, các số liệu về tình 
hình chi trả và hiệu quả DVMTR để tổng hợp, cung cấp những thông tin cần thiết cho báo 
cáo tình hình chi trả DVMTR từng cấp hành chính từ TW đến địa phương.

Bảng 1. Cấu trúc thông tin trong bảng dữ liệu về rừng và chủ rừng

1 TT Số thứ tự Int 

3 Mahuyen Mã số huyện Int 

2 Matinh Mã số tỉnh Int 

4 Xa Tên xã Char(50)

TT

TT

Ký hiệu thuộc tính

Ký hiệu thuộc tính

Tên thuộc tính

Tên thuộc tính

Dạng dữ liệu

Dạng dữ liệu

11 LoaiRung Loại rừng Char(6)

13 MaNgGocRung Mã số nguồn gốc rừng Int 

15

18

ChuRung

MaChuNhanKhoan

Tên chủ rừng 

Mã số của chủ nhận khoán

Char(50)

Int

17

20

ChuNhanKhoan

CoSoSDDV

Tên chủ nhận khoán

Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ 

Char(50)

Char(200)

12 MaLoaiRung Mã số loại rừng Int 

14 Dtich Diện tích Dec(10,2)

16

19

MaChuRung

MaLoaiChuRung

Mã số của chủ rừng 

Mã số loại chủ rừng

Int

Int

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. TT là cột ghi thứ tự, chúng được đánh số 
từ 1 đến n, trong đó n là tổng số lô.

2. MaTinh là cột ghi mã số của tỉnh, mã số 
của Bắc Kạn là 6, của tỉnh Hà Tĩnh là 42. 
Mã số của tỉnh, huyện, xã bất kỳ được tra 
trong trong các văn bản quy định của 
Tổng cục Địa chính (phụ lục 1).

3. MaHuyen là cột ghi mã số của huyện.

4. Xa là cột ghi tên xã. Tên xã được ghi 
chuẩn theo văn bản của Bộ Tài nguyên 
Môi trường. 

5. MaXa là cột ghi mã số của xã. 

6. TieuKhu là cột ghi ký hiệu tiểu khu, trong một 
tỉnh thì ký hiệu tiểu khu không trùng nhau. 

7. Khoanh là cột ghi ký hiệu của khoảnh, 
trong mỗi tiểu khu ký hiệu khoảnh không 
trùng nhau.

8. Lo là cột ghi ký hiệu lô rừng, trong mỗi 
khoảnh thì ký hiệu các lô rừng không 
trùng nhau.

9. TrangThai là cột ghi trạng thái rừng, gồm 
rừng giàu (giàu) rừng trung bình (TB), 
rừng nghèo (nghèo). 

10. MaTrangThai là cột ghi mã số của trạng 
thái rừng, mã số của các trạng thái rừng 
rừng giàu là 1, rừng trung bình là 2, rừng 
nghèo là 3. 
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2.4.2 Dữ liệu về cơ sở sử dụng DVMTR 
Dữ liệu về các cơ sở sử dụng DVMTR có thông tin chủ yếu ghi trong bảng sau:

Bảng 2. Mã số loại chủ rừng

Bảng 3a. Danh sách cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh

1

1

Hộ gia đinh, cá nhân

TT

HGD

Số thứ tự

1

Int

3

3

UBND xã

MaCoSoSDDV

UBNDX

Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ

3

Char(50)

5

5

8

8

Lâm trường quốc doanh

Tinh

Doanh nghiệp nước ngoài

DtichLuuVuc

LTQD

Tên tỉnh

DNNN

Diện tích lưu vực

5

Char(50)

8

Decimal(12,2)

7

7

10

10

Doanh nghiệp tư nhân

NamBatDau

Ban quản lý rừng đặc dụng

DtichRTN

DNTN

Năm bắt đầu

BQLRDD

Diện tích rừng tự nhiên

7

Int

10

Decimal(12,2)

2

2

Cộng đồng

TenCoSoSDDV

CD

Tên cơ sở sử dụng dịch vụ

2

Char(50)

4

4

Ban quản lý rừng phòng hộ

TenChuDauTu

BQLRPH

Tên chủ đầu tư

4

Char(50)

6

6

9

9

11

11

Công ty lâm nghiệp

MaTinh

Đối tượng khác

DtichRLuuVuc

Các đơn vị vũ trang

DtichRT

CTLN

Mã tỉnh

KHAC

Diện tích rừng của lưu vực

DVVT

Diện tích rừng trồng

6

Int

9

Decimal(12,2)

11

Decimal(12,2)

TT

TT

Loại chủ rừng

Ký hiệu thuộc tính

Ký hiệu loại chủ rừng

Tên thuộc tính

Mã số loại chủ rừng

Dạng dữ liệu

11. LoaiRung là cột ghi loại rừng, gồm rừng 
phòng hộ (PH), rừng đặc dụng (DD), rừng 
sản xuất (SX), rừng ngoài quy hoạch. 

12. MaLoaiRung là cột ghi mã số loại rừng, 
gồm mã rừng phòng hộ là 1, mã số rừng 
đặc dụng là 2, mã số rừng sản xuất là 3, 
mã số rừng ngoài quy hoạch là 4.

13. MaNgGocRung là cột ghi mã số nguồn 
gốc rừng, gồm mã số rừng tự nhiên là 1, 
rừng trồng là 2, đất chưa có rừng là 3.

14. Dtich là cột ghi diện tích lô rừng. Diện 
tích của một lô rừng được ghi theo đơn vị 
hecta và có 2 số thập phân. Diện tích của 
một lô rừng có thể được xác định bằng 
hecta qua hàm Cartesian Area của phần 
mềm MAPINFO. 

15. ChuRung là cột ghi tên chủ rừng hoặc 
tên nhóm chủ rừng của lô rừng. 

16. MaChuRung là cột ghi mã số của chủ 
rừng. Mỗi chủ rừng nhóm I trong một xã 

có một mã số riêng, không trùng với mã 
số của chủ rừng. Chủ rừng là UBND xã luôn 
có mã số là 1. Mỗi chủ rừng nhóm II trong 
một tỉnh có mã số trên 9000 và không 
trùng với mã số của chủ rừng khác.

17. MaLoaiChuRung là cột ghi mã số loại 
chủ rừng, Có 11 loại chủ rừng với mã số 
như bảng 2.

18. ChuNhanKhoan là tên chủ nhận khoán 
bảo vệ rừng cho chủ rừng là tổ chức.

19. MaChuNhanKhoan là ma số chủ nhận 
khoán bảo vệ rừng cho chủ rừng là tổ 
chức. Trong mỗi tổ chức mã số của các 
chủ nhận khoán không trùng nhau.

20. CoSoSDDV là cột ghi ký hiệu của cơ sở 
sử dụng DVMTR, nếu lô rừng có nhiều cơ 
sở sử dụng DVMTR thì ký hiệu của cơ sở 
được DVMTR này được cách với ký hiệu 
của cơ sở sử dụng DVMTR khác bằng một 
dấu “ ; ”.

12 CongSuatTK/ Công suất thiết kế/doanh thu Int

14 DiaChi Địa chỉ Char(200)

13 Sanluong Sản lượng Int

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. TT là cột ghi thứ tự, chúng được đánh số 
từ 1 đến n.

2. TenCoSoSDDV là cột ghi tên của cơ sở sử 
dụng DVMTR như các Nhà máy thủy điện, 
Công ty môi trường, Nhà máy nước…

3. MaCoSoSDDV là cột ghi ký hiệu của cơ 
sở sử dụng DVMTR, trong một tỉnh mỗi 
cơ sở sử dụng DVMTR có một ký hiệu 
riêng không trùng với ký hiệu của cơ sở 
khác. Ký hiệu sử dụng DVMTR được đặt 
bằng cách ghép các thành phần sau.

MaCoSoSDDV = “T” +(mã số tỉnh)+(ký hiệu 
loại sử dụng dịch vụ)+ (các ký tự đầu của 
tên cơ sở sử dụng DVMTR)

Trong trường hợp hai cơ sở sử dụng DVM-
TR trong một tỉnh có ký hiệu giống nhau 
thì ký hiệu của cơ sở sử dụng DVMTR thứ 
2 sẽ được thêm chữ cái tiếp theo của từ 
cuối cùng trong  tên cơ sở sử dụng DVMTR. 

Trong đó: có 5 loại cơ sở sử dụng DVMTR 
ký hiệu của mỗi loại như sau: Các cơ sở 
sản xuất thủy điện ký hiệu là D, các cơ sở 
sản xuất và cung ứng nước sạch ký hiệu 
là N, các cơ sở công nghiệp sử dụng nước 
có ký hiệu là C, các tổ chức kinh doanh 
dịch vụ du lịch sinh thái ký hiệu là S, các 
tổ chức kinh doanh khác ký hiệu K.
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17 DTichR 6 Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 6 Decimal(12,2)

19 DTichR 7 Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 7 Decimal(12,2)

13

21

16

24

DTichR 4

DTichR 8

Mã tỉnh 6

Mã tỉnh 10

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 4

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 8

Mã tỉnh thứ nhất 6

Mã tỉnh thứ nhất 10

Decimal(12,2)

Decimal(12,2)

Int

Int

15

23

25

DTichR 5

DTichR 9

DTichR 10

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 5

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 9

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 10

Decimal(12,2)

Decimal(12,2)

Decimal(12,2)

18 Mã tỉnh 7 Mã tỉnh thứ nhất 7 Int

12

20

Mã tỉnh 4

Mã tỉnh 8

Mã tỉnh thứ nhất 4

Mã tỉnh thứ nhất 8

Int

Int

14

22

Mã tỉnh 5

Mã tỉnh 9

Mã tỉnh thứ nhất 5

Mã tỉnh thứ nhất 9

Int

Int

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. TT là cột ghi thứ tự, chúng được đánh số 
từ 1 đến n.

2. MaCoSoSDDV là cột ghi ký hiệu của cơ 
sở sử dụng DVMTR, mỗi cơ sở sử dụng 
DVMTR liên tỉnh có một ký hiệu riêng 
không trùng với ký hiệu của cơ sở khác. 
Ký hiệu sử dụng DVMTR được đặt bằng 
cách ghép các thành phần sau.

* Trong trường hợp tên cơ sở sử dụng 
DVMTR có từ 3 chữ thì trở lên thì:   

MaCoSoSDDV = “T” +(99)+(ký hiệu loại sử 
dụng dịch vụ)+ (các ký tự đầu của tên cơ 
sở sử dụng DVMTR)

* Trong trường hợp tên cơ sở sử dụng 
DVMTR ít hơn 3 chữ thì: 

MaCoSoSDDV = “T” +(99)+(ký hiệu loại sử 
dụng dịch vụ)+ (các ký tự đầu của tên cơ sở 
sử dụng DVMTR) + (chữ cái tiếp theo của 
chữ thứ 2 của tên cơ sở sử dụng DVMTR).

Trong đó: có 5 loại cơ sở sử dụng DVMTR 
ký hiệu của mỗi loại như sau: Các cơ sở 
sản xuất thủy điện ký hiệu là D, các cơ sở 
sản xuất và cung ứng nước sạch ký hiệu 
là N, các cơ sở công nghiệp sử dụng nước 
có ký hiệu là C, các tổ chức kinh doanh 
dịch vụ du lịch sinh thái ký hiệu là S, các tổ 
chức kinh doanh khác ký hiệu K.

Ví dụ về mã số của nhà máy thuỷ điện Cửa 
Đạt ở Thanh Hoá là T99DCDA, của nhà 
máy thủy điện Hòa Bình là T99DHBI.

3. TenCoSoSDDV là cột ghi tên của cơ sở sử 
dụng DVMTR như các Nhà máy thủy điện, 
Công ty môi trường, Nhà máy nước…

Bảng 3b. Danh sách cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh

1

9

TT

DTichR 2

Số thứ tự

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 2

Int

Decimal(12,2)

3

11

CSSDDV

DTichR 3

Tên CSSDDV

Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 3

Char(50)

Decimal(12,2)

5

8

Email

Mã tỉnh 2

Địa chỉ email

Mã tỉnh thứ nhất 2

Char(50)

Int

7 DTichR 1 Diện tích rừng thuộc tỉnh thứ 1 Decimal(12,2)

2

10

CSSDDV

Mã tỉnh 3

Ký hiệu CSSDDV

Mã tỉnh thứ nhất 3

Char(50)

Int

4 CongSuat Công suất/doanh thu thiết kế Int

6 Mã tỉnh 1 Mã tỉnh thứ nhất 1 Int

TT

TT

Ký hiệu thuộc tính

Ký hiệu thuộc tính

Tên thuộc tính

Tên thuộc tính

Dạng dữ liệu

Dạng dữ liệu
Ví dụ về mã số của nhà máy thuỷ điện Bá 
Thước ở Thanh Hoá là T38Dbt, của nhà 
máy thủy điện Ngọc Chiến ở Sơn La là 
T14Dnc.

4. TenChuDauTu là cột ghi tên chủ đầu tư 
của cơ sở sử dụng dịch vụ.

5. Tinh là cột ghi tên tỉnh nơi cơ sở sử dụng 
dịch vụ sản xuất sản phẩm.

6. MaTinh là cột ghi mã số của tỉnh, mã số 
của Bắc Kạn là 6, của tỉnh Hà Tĩnh là 42. 
Mã số của tỉnh được tra trong trong các 
văn bản quy định của Tổng cục Địa chính.

7. NamBatDau là cột ghi năm bắt đầu sản 
xuất kinh doanh của cơ sở SDDV.

8. DtichLuuVuc là cột ghi diện tích lưu vực 
mà cơ sở sử dụng dịch vụ sử dụng trong 
quá trình sản xuất.

9. DtichRLuuVuc là cột ghi diện tích rừng 
có trong lưu vực.

10. DtichRTN là là cột ghi diện tích rừng tự 
nhiên trong tổng diện tích rừng có trong 
lưu vực.

11. DtichRT là là cột ghi diện tích rừng trồng 
trong tổng diện tích rừng có trong lưu vực.

12. CongSuatTK là cột ghi công suất thiết kế 
của cơ sở sử dụng dịch vụ.

13. Sanluong là cột ghi sản lượng điện của 
nhà máy thủy điện.

14. DiaChi là cột ghi địa chỉ nơi cơ sở sử dụng 
dịch vụ sản xuất sản phẩm
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4. Congsuat là công suất thiết kế hoặc doanh 
thu trung bình của cơ sở sử dụng DVMTR.

5. Email là địa chỉ email của cơ sở sử dụng DVMTR

6. matinh1, matinh2 v.v... là mã số của tỉnh 
thứ nhất, tỉnh thứ 2 v.v... có rừng cung ứng 
DVMTR cho cơ sở sử dụng DVMTR.

7. DtichR1, DtichR2 v.v... là diện tích rừng 
của tỉnh thứ nhất, diện tích rừng của tỉnh 
thứ 2 v.v... có cung ứng DVMTR cho cơ sở 
sử dụng DVMTR. 

2.4.3 Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR 
Dữ liệu về tình hình trả tiền của các cơ sở sử dụng DVMTR được ghi trong bảng sau:

Bảng 4a. Danh sách nộp tiền của cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh

1 TT Số thứ tự Int

3 MaCoSoSDDV Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ Char(15)

5

8

Ngay

MucTra

Ngày

Mức trả tiền cho 1 đơn vị sản lượng hoặc doanh thu

Date

Dec(10,3)

7

10

12

SanLuongTT

TienPhaiNop

NoiDungNop

Sản lượng hoặc doanh thu thực tế

Tiền phải nộp

Nội dung nộp tiền

Int

Int

Char(150)

2 TenCoSoSDDV Tên cơ sở sử dụng dịch vụ Char(50)

4 DonViTinh Đơn vị tính Char(50)

6

9

11

13

SanLuongKH

TienKH

TienNop

TienNo

Sản lượng hoặc doanh thu theo kế hoạch

Tiền kế hoạch

Tiền nộp

Tiền nợ

Int

Int

Int

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. TT là cột ghi thứ tự, chúng được đánh số 
từ 1 đến n.

2. TenCoSoSDDV là cột ghi tên của cơ sở sử 
dụng DVMTR như các Nhà máy thủy điện, 
Công ty môi trường, Nhà máy nước…

3. MaCoSoSDDV là cột ghi ký hiệu của cơ sở 
sử dụng dịch vụ, mỗi cơ sở có một ký hiệu 
riêng không trùng với cơ sở nào khác.

4. DonViTinh là cột ghi đơn vị tính sản 
lượng hoặc doanh thu của cơ sở sử dụng 
dịch vụ, ví dụ: Nhà máy thủy điện là Kwh, 
Nhà máy nước là M3, cơ sở kinh doanh du 
lịch là đồng v.v... 

5. Ngay là cột ghi ngày nộp tiền của cơ sở 
sử dụng dịch vụ, thường là ngày cuối 
cùng của Quý.

6. SanLuongKH là cột ghi sản lượng kế 
hoạch của cơ sở sử dụng dịch vụ

7. SanLuongTT là cột ghi sản lượng thực tế 
của cơ sở sử dụng dịch vụ

8. MucTra là cột ghi số tiền cơ sở sử dụng 
dịch vụ phải trả trên một đơn vị sản lượng 
hoặc doanh thu.

9. TienKH là cột ghi số tiền phải nộp của cơ 
sở sử dụng dịch vụ tính theo sản lượng 
hoặc doanh thu kế hoạch.

10. TienPhaiNop là cột ghi số tiền phải nộp 
của cơ sở sử dụng dịch vụ tính theo sản 
lượng hoặc doanh thu thực tế.

11. TienNop là cột ghi số tiền đã nộp của cơ 
sở sử dụng dịch vụ.

12. NoiDungNop là cột ghi thông tin về việc 
nộp tiền (nộp tiền cho quý nào).

13. TienNo là cột ghi số tiền nợ phải nộp của 
cơ sở sử dụng dịch vụ.

Bảng 4b. Danh sách nộp tiền của cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh

1 TT Số thứ tự Int

3 MaCoSoSDDV Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ Char(15)

5

8

Ngay

MucTra

Ngày, tháng, năm

Mức trả tiền cho 1 đơn vị sản lượng
hoặc doanh thu

Date

Dec(10,3)

7

10

SanLuongTT

TienPhaiNop

Sản lượng hoặc doanh thu thực tế

Tiền phải nộp xem tiếp
trang sau ›

Int

Int

2 TenCoSoSDDV Tên cơ sở sử dụng dịch vụ Char(50)

4 DonViTinh Đơn vị tính Char(50)

6

9

SanLuongKH

TienKH

Sản lượng hoặc doanh thu theo kế hoạch

Tiền kế hoạch

Int

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu
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Dữ liệu về tỷ lệ nghiệm thu kết quả BVPTR của các chủ rừng nhóm II 
Thông tin trong bảng dữ liệu về tỷ lệ nghiệm thu của chủ rừng nhóm II được ghi trong bảng sau

Bảng 5. Thông tin chủ yếu của dữ liệu tỷ lệ nghiệm thu

1 MaTinh Mã tỉnh Int

3 MaChuRung Mã chủ rừng Int

5 TyLeNghiemThu Tỷ lệ nghiệm thu Dec(5,3)

2 ChuRung Tên chủ rừng Char(50)

4 Nam Năm Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc tính như bảng 4a

12 NoiDungNop Nội dung nộp tiền Char(150)

11

13

TienNop

TienNo

Tiền nộp

Tiền nợ

Int

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. MaTinh là cột ghi mã số của tỉnh, mã số 
của Bắc Kạn là 6, của tỉnh Hà Tĩnh là 42. 
Mã số của tỉnh, huyện, xã bất kỳ được tra 
trong trong các văn bản quy định của 
Tổng cục Địa chính.

2. ChuRung là cột ghi tên chủ rừng hoặc 
tên nhóm chủ rừng của lô kiểm rừng. 

3. MaChuRung là cột ghi mã số của chủ 
rừng. Mỗi chủ rừng có một mã số riêng, 
không trùng với mã số của chủ rừng hoặc 
nhóm chủ rừng khác.

4. Nam là cột ghi năm nghiệm thu của chủ 
rừng.

5. TyLeNghiemThu là cột ghi tỷ lệ rừng 
được nghiệm thu của chủ rừng, theo 
quyết định của hội đồng nghiệm thu.

Dữ liệu về tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng DVMTR 
Thông tin về tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng DVMTR được ghi trong bảng sau:

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc 
tính như sau:

1. TT là cột ghi thứ tự, chúng được đánh số 
từ 1 đến n.

2. TenCoSoSDDV là cột ghi tên của cơ sở 
sử dụng dịch vụ môi trường như các Nhà 
máy thủy điện, Công ty môi trường, Nhà 
máy nước…

3. MaCoSoSDDV là cột ghi ký hiệu của cơ 
sở sử dụng dịch vụ, mỗi cơ sở có một mã 
riêng không trùng với cơ sở nào khác.

4. MaTinh là cột ghi mã số của tỉnh, mã số 
của Bắc Kạn là 6, của tỉnh Hà Tĩnh là 42. 
Mã số của tỉnh, huyện, xã bất kỳ được tra 
trong trong các văn bản quy định của 
Tổng cục Địa chính.

5. Nam là cột ghi năm miễn giảm của cơ sở 
sử dụng dịch vụ.

6. TyLeMienGiam là cột ghi tỷ lệ miễn giảm 
của cơ sở sử dụng dịch vụ.

7. TienMienGiam là cột ghi số tiền miễn 
giảm của cơ sở sử dụng dịch vụ, căn cứ 
vào quyết định của UBND tỉnh.

Bảng 6. Tiền miễn giảm cho các cơ sở sử dụng DVMTR

1 TT Số thứ tự Int

3 MaCoSoSDDV Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ Char(15)

5

7

Nam

TienMienGiam

Năm

Tiền miễn giảm

Int

Int

2 TenCoSoSDDV Tên cơ sở sử dụng dịch vụ Char(50)

4

6

MaTinh

TyLeMienGiam

Mã tỉnh

Tỷ lệ miễn giảm

Int

Dec(5,3)

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Dữ liệu về sử dụng kinh phí DVMTR 
Thông tin chủ yếu trong dữ liệu về sử dụng kinh phí DVMTR được ghi trong bảng sau:

Bảng 7a. Dữ liệu về sử dụng kinh phí DVMTR cấp tỉnh

1 TT Số thứ tự Int

3 Nam Ký hiệu cơ sở sử dụng dịch vụ Int

2 matinh Tên cơ sở sử dụng dịch vụ Int

4 ₵ Tổng số tiền nhận được Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

xem tiếp
trang sau ›
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Trong đó

1. TT là thứ tự

2. matinh là mã số của tỉnh

3. Nam là năm tính toán 

4. ₵ là tổng số tiền nhận được từ DVMTR 

Bảng 7b. Dữ liệu về sử dụng kinh phí DVMTR liên tỉnh

1 TT Số thứ tự Int

3 Nam Năm Int

5

7

9

Nam

TienMienGiam

ChiKhac

Số tiền cho quản lý phí

Tiền miễn giảm cho CSSDMTR

Tiền chi cho hạng mục khác

Int

Int

Int

2 matinh Mã số của tỉnh Int

4

6

8

₵

TyLeMienGiam

TyLeMienGiam

Tổng số tiền nhận được  

Tiền cho quỹ dự phòng

Tiền chi trả đến các lô rừng 

Int

Int

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

5. ₵ql Tổng số tiền chi cho quản lý 

6. ₵dp Tổng số tiền chi cho quỹ dự phòng

7. ₵mg Tổng số tiền miễn giảm

8. ₵mg Tổng số tiền chi trả đến các lô rừng 

9. Chikhac là tổng số tiền chi cho nhiệm vụ 
khác ngoài chi trả đến lô rừng

Ý nghĩa của ký hiệu về các thuộc tính như bảng 7a

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

5

7

9

₵ql

₵mg

ChiKhac

Số tiền cho quản lý phí

Tiền miễn giảm cho CSSDMTR

Tiền chi cho hạng mục khác

Int

Int

Int

6

8

₵dp

₵p

Tiền cho quỹ dự phòng

Tiền chi trả đến các lô rừng 

Int

Int

Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR 
Thông tin chủ yếu trong dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng nhóm I được ghi 
trong bảng sau:

Bảng 8. Dữ liệu về tình  hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng nhóm I

1 TT Số thứ tự Int

3 MaHuyen Mã số huyện Int

5

7

9

Xa

ChuRung

SoTienNhan

Tên xã

Tên chủ rừng

Số tiền nhận dược

Char(50)

Char(50)

Int

2 MaTinh Mã số tỉnh Int

4

6

8

MaXa

Ngay

MaChuRung

Mã số xã

Ngày nhận tiền

Mã số của chủ rừng 

Int

Date

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Thông tin chủ yếu trong dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng là tổ chức được ghi 
trong bảng sau:

Bảng 9a. Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ rừng nhóm II

1 TT Số thứ tự Int

3 Ngay Ngày nhận tiền Date

5 MaChuRung Mã số của chủ rừng Int

2 MaTinh Mã số tỉnh Int

4

6

ChuRung

SoTienNhan

Tên chủ rừng

Số tiền nhận dược

Char(50)

Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Bảng 9b. Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR cho các tỉnh (liên tỉnh)

1 TT Số thứ tự Int

3 Ngay Ngày nhận tiền Date

2 MaQuyTW Mã số Quỹ TW Int

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

xem tiếp
trang sau ›

4 TinhNhanTien Tên tỉnh nhận tiền Char(50)
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 Thông tin chủ yếu trong dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ nhận khoán được ghi 
trong bảng sau:

2.4.4 Dữ liệu về hiệu quả DVMTR 
Thông tin chủ yếu trong bảng dữ liệu về hiệu quả môi trường rừng được ghi trong bảng sau:

Bảng 11. Dữ liệu về hiệu quả DVMTR đối với xã

Bảng 10. Dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR đối với chủ nhận khoán

1

1

TT

TT

Số thứ tự

Số thứ tự

Int

Int

3

3

MaXa

Ngay

Mã số xã

Ngày nhận tiền

Int

Date

5

5

7

9

SoCTPL

MaChuNhanKhoan

SoNguoiBVR

TyLeThuNhap

Số công trình phúc lợi xây dựng từ tiền DVMTR

Mã số của chủ nhận khoán BVR 

Số người tham gia BVR 

Tỷ lệ thu nhập từ DVMTR 

Char(50)

Int

Char(50)

Int

2

2

Xa

MaTinh

Tên xã

Mã số tỉnh

Int

Int

4

4

6

6

8

10

Nam

ChuNhanKhoan

TienChoCTPL

SoTienNhan

TienMTRNguoi

SoVuViPham

Năm

Tên chủ nhận khoán BVR

Tổng số tiền MTR cho công trình phúc lợi 

Số tiền nhận dược

Số tiền DVMTR bình quân trên người

Số vụ vi phạm lâm luật trong năm

Int

Char(50)

Date

Int

Int

Int

TT

TT

TT

Ký hiệu thuộc tính

Ký hiệu thuộc tính

Ký hiệu thuộc tính

Tên thuộc tính

Tên thuộc tính

Tên thuộc tính

Dạng dữ liệu

Dạng dữ liệu

Dạng dữ liệu

5 MaTinhNhanTien Mã số của tỉnh nhận tiền Int

6 SoTienNhan Số tiền nhận dược Int

2.4.5 Dữ liệu về chính sách DVMTR 
Thông tin về hệ số K được ghi trong bảng sau:

Bảng 12. Dữ liệu về hệ số K

1 TT Số thứ tự Int

3 Nam Năm Int

5

11

7

13

9

15

KRTN

KRDD

KRG

KRNQH

KRNG

KKK

Hệ số  K cho rừng tự nhiên

Hệ số  K cho rừng đặc dụng

Hệ số  K cho rừng giàu

Hệ số  K cho rừng ngoài quy hoạch

Hệ số  K cho rừng nghèo

Hệ số  K cho rừng bảo vệ khó khăn

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

2 Tinh Tên tỉnh Char(50)

4

6

12

8

14

10

16

MaTinh

KRT

KRSX

KRTB

KIKK

KRPH

KRKK

Mã số tỉnh

Hệ số  K cho rừng trồng

Hệ số  K cho rừng sản xuất

Hệ số  K cho rừng TB

Hệ số  K cho rừng bảo vệ ít khó khăn

Hệ số  K cho rừng phòng hộ

Hệ số  K cho rừng bảo vệ rất khó khăn

Int

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

Dec(5,3)

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Thông tin chủ yếu trong dữ liệu về chính sách được ghi trong bảng sau:

Bảng 13. Dữ liệu về chính sách DVMTR

1 TT Số thứ tự Int

3 Int

5 LoaiVanBan Mã số loại văn bản Int

2 Tinh Tên tỉnh Char(50)

4 Char(50)

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

MaTinh

TenVanBan

Mã số tỉnh

Tên văn bản

xem tiếp
trang sau ›
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7 CapQuyetDinh Cap ra quyết định Char(50)

8 ToanVan Đường dẫn đến toàn văn Char(50)

TT Ký hiệu thuộc tính Tên thuộc tính Dạng dữ liệu

Ghi chú
Có 5 loại văn bản là Nghị định, Quyết định, Thông tư, 
Chỉ thị và Văn bản hướng dẫn. Chúng có các mã số 
tương ứng là 1, 2, 3, 4, và 5

6 NoiDung Nội dung chính Char(100)

‹ Photo: Ivo Litzenberg‹ Photo: Ivo Litzenberg
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3.1. Thu thập dữ liệu về chi trả DVMTR 
3.1.1 Thu thập số liệu lập danh sách rừng và chủ rừng
Quá trình thu thập số liệu gồm các bước:

Thu thập đầy đủ số liệu theo các mẫu biểu 
và thành thạo kỹ năng cập nhật thông tin về 
chi trả DVMTR vào hệ thống CSDL cấp tỉnh là 
mục tiêu mà Mô đun này hướng tới. Đồng thời 
nắm bắt được thao tác sử dụng website Chi trả 
DVMTR để tải các bảng biểu và nhập chính xác 
các số liệu là yêu cầu đặt ra với Mô đun này. 

Mục đích

Mô đun 3
Thu nhập và cập nhật dữ liệu chi trả dịch 
vụ môi trường rừng

Dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR gồm: dữ 
liệu về danh sách lô rừng và chủ rừng; dữ liệu 
về các cơ sở sử dụng DVMTR; số liệu hiệu quả 
chi trả DVMTR; số liệu chính sách chi trả DVM-
TR. Để thu thập các dữ liệu này, đơn vị tư vấn 
đã thiết kế các mẫu biểu phù hợp; tuy nhiên, 
các dữ liệu thông tin thường không đầy đủ và 
phân tán đối với mỗi Quỹ BV&PTR của tỉnh. 
Điều này đã gây không ít khó khăn cho việc 
cập nhật các thông tin vào hệ thống.

Trong Mô đun này, các biện pháp thu thập 
và cập nhật thông tin đã được mô tả chi tiết 

Giới thiệu

Những nội dung cơ bản của mô đun này

 y Hộ gia đình tham khảo hồ sơ cung ứng DVMTR của mình
 y Đổi chiều những lô nghiệm thu năm trước và trồng mới
 y Lập danh sách lô rừng cung ứng năm nay
 y Gửi danh sách lên xã

 y UBND xã kiểm tra danh sách lô rừng của chủ rừng nhóm I
 y Tổng hợp danh sách lô rừng của toàn xãt
 y Tham khảo danh sách lô rừng của chủ rừng năm cũ
 y Sử dụng bản đồ hiện trạng rừng / kiểm kê rừng để kiểm tra

 y Hạt kiểm lâm kiểm tra, tổng hợp danh sách lô rừng nhóm I
 y Tổng hợp danh sách lô rừng cung ứng DVMTR của nhóm I
 y Danh sách lô rừng đủ điều kiện chi trả của huyện được 

thống kê vào biểu 12

 y Chủ rừng lập danh sách các lô rừng cung ứng DVMTR theo 
mẫu đăng tải trên Web chi trả DVMTR

 y Danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR của 
chủ rừng nhóm II được thống kê vào mẫu biểu 12

 y Gửi danh sách lên quỹ BVPTR tỉnh

 y Quỹ BVPTR tập hợp danh sách lô rừng cung ứng DVMTR 
của các huyện và các chủ rừng nhóm II -> bảng thống kê 
các lô rừng cung ứng của tỉnh

Hộ gia đình kê khai 
danh sách lô rừng 
cung ứng DVMTR

UBND xã tổng hợp 
danh sách lô rừng 
cung ứng DVMTR

Hạt kiểm lâm tổng 
hợp danh sách lô rừng 

cung ứng DVMTR

Chủ rừng nhóm II lập 
danh sách các lô rừng

Quỹ BV&PTR tỉnh tổng 
hợp danh sách lô rừng 

cung cứng DVMTR 
toàn tỉnh

và rõ ràng cùng nhiều ví dụ minh họa. Có 12 
mẫu biểu cập nhật thông tin được tải từ trang 
WEB Chi trả DVMTR Việt nam nên phần này 
chỉ hướng dẫn các thao tác nhập dữ liệu mà 
không mô tả các biểu.

Số liệu thu thập và cập nhật vào hệ thống 
được quy định là số liệu của năm 2014; từ năm 
tiếp theo sẽ được cập nhật với sự bổ sung cho 
phù hợp với thực tế nghiệm thu các lô rừng đủ 
điều kiện chi trả tiền DVMTR.

3.1. Thu thập dữ liệu về chi trả DVMTR
         3.1.1 Thu thập số liệu lập danh sách lô rừng và chủ rừng
         3.1.2 Thu thập số liệu lập danh sách cơ sở dùng DVMTR
         3.1.3 Thu thập số liệu về tình hình chi trả DVMTR
         3.1.4 Thu thập số liệu về hiệu quả chi trả DVMTR
         3.1.5 Thu thập số liệu về chính sách chi trả DVMTR
3.2. Cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR
         3.2.1 Chuẩn bị dữ liệu
         3.2.2 Cập nhật dữ liệu
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 9 Quyết định phê duyệt kế 
hoạch thu chi (có danh sách 
các CSSDDVMTR)

 9 Thông báo kế hoạch trả tiền 
DVMTR của các CSSDDVMTR

 9 Quyết định phê duyệt kế 
hoạch thu chi (có danh sách 
các CSSDDVMTR liên tỉnh)

 9 Thông báo kế hoạch trả tiền 
DVMTR của các CSSDDVMTR

Lập bảng thống kê 
danh sách các cơ sở 
sử dụng DVMTR liên 
tỉnh theo mẫu biểu 
số 1b trong trang 

WEB chi trả DVMTR.

3.1.2 Thu thập số liệu lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR 

Lập bảng thống kê 
danh sách các cơ 

sở sử dụng DVMTR 
toàn tỉnh theo mẫu 

biểu số 1 trong trang 
WEB chi trả DVMTR

Quỹ
BV&PTR

tỉnh

VNFF

3.1.3. Thu thập số liệu về tình hình chi trả DVMTR
Thu thập số liệu về tình hình thu tiền DVMTR 

Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ căn cứ vào báo cáo của các cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh để lập bảng  
thống kê tình hình thu tiền DVMTR theo mẫu biểu số 2 của trang WEB chi trả DVMTR.

VNFF sẽ căn cứ vào báo cáo của các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh để lập bảng  thống kê 
tình hình thu tiền DVMTR theo mẫu biểu số 2 của trang WEB chi trả DVMTR.

Thu thập số liệu về tình hình nghiệm thu kết quả BVPTR của chủ rừng là tổ chức

Quỹ BV&PTR căn cứ vào kết quả nghiệm thu kết quả BV&PTR của các tổ chức để lập bảng 
thống kê tỷ lệ nghiệm thu diện tích rừng cung ứng DVMTR cho các đơn vị là tổ chức trong 
tỉnh theo mẫu biểu số 3 của trang WEB chi trả DVMTR.

Thu thập số liệu về tình hình miễn giảm với các cơ sở sử dụng DVMTR 

Quỹ BV&PTR tỉnh căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh về sử dụng tiền DVMTR, trong đó có 
tiền miễn giảm cho từng cơ sở sử dụng DVMTR để lập bảng thống kê các đơn vị được miễn 
giảm trả tiền DVMTR theo mẫu biểu số 4 của trang WEB chi trả DVMTR.

VNFF căn cứ vào quyết định của Bộ NN&PTNT về sử dụng tiền DVMTR, trong đó có tiền 
miễn giảm cho từng cơ sở sử dụng DVMTR để lập bảng thống kê các đơn vị được miễn giảm 
trả tiền DVMTR theo mẫu biểu số 4 của trang WEB chi trả DVMTR.

Thu thập số liệu về tình hình sử dụng kinh phí DVMTR  

Quỹ BV&PTR tỉnh căn cứ vào quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về sử dụng tiền DVMTR 
để lập bảng thống kê tổng thu DVMTR, tiền dự phòng, tiền quản lý phí, tiền cho chi trả 
DVMTR đến lô rừng và tiền chi khác theo mẫu biểu số 5 của trang WEB chi trả DVMTR.

VNFF căn cứ vào quyết định phê duyệt của Bộ NN&PTNT về sử dụng tiền DVMTR để lập bảng 
thống kê tổng thu DVMTR, tiền dự phòng, tiền quản lý phí, tiền cho chi trả DVMTR đến lô rừng 
và tiền chi khác cho Quỹ BV&PTR VN theo mẫu biểu số 5 của trang WEB chi trả DVMTR.

Thu thập số liệu về tình hình trả tiền DVMTR đến các chủ rừng  

Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ căn cứ vào quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền DVMTR của 
UBND tỉnh và danh sách tạm ứng tiền chi trả DVMTR để lập bảng thống kê về tình hình chi 
trả DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức theo mẫu biểu số 7 của trang WEB chi trả DVMTR.

Hạt Kiểm lâm căn cứ vào phương án chi trả DVMTR cho các chủ rừng nhóm I để lập bảng 
thống kê số tiền chi trả thực tế cho các chủ rừng nhóm I trong huyện theo mẫu biểu số 6 
của trang WEB chi trả DVMTR.

VNFF căn cứ vào quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi DVMTR để lập bảng thống kê trả 
tiền DVMTR cho các tỉnh theo mẫu biểu 9b.

Thu thập số liệu về hệ số K  

Quỹ BV&PTR tỉnh căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh về sử dụng hệ số K để lập bảng 
thống kê về hệ số K hàng năm theo mẫu biểu số 9 của trang WEB chi trả DVMTR. Đối với 
các hệ số K chưa sử dụng để điều chỉnh mức chi trả DVMTR thì hệ số K sẽ được giữ là 1.00.

3.1.4. Thu thập số liệu về hiệu quả chi trả DVMTR

Quỹ BV&PTR tỉnhHạt kiểm lâmCấp xã

Tổng hợp dữ liệu 
về hiệu quả DVMTR 
trong phạm vi xã theo 
mẫu biểu

 y Kiểm tra bảng thống 
kê của các xã

 y Tổng hợp thành bảng 
của toàn huyện theo 
mẫu số 10 của trang 
WEB chi trả DVMTR

 y Kiểm tra bảng thống kê 
hiệu quả của các huyện

 y Tổng hợp thành bảng 
thống kê hiệu quả 
DVMTR toàn tỉnh
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3.1.5. Thu thập số liệu về chính sách chi trả DVMTR  
 y Quỹ BV&PTR tỉnh thu thập các chính sách liên quan đến chi trả DVMTR của tỉnh; 

 y VNFF thu thập các chính sách liên quan đến chi trả DVMTR của TW theo mẫu biểu số 11 của 
trang WEB chi trả DVMTR;

 y Những thông tin chủ yếu về chính sách chi trả DVMTR gồm: tỉnh, tên văn bản, loại văn bản, 
nội dung văn bản, người quyết định, toàn văn.

3.2. Cập nhật dữ liệu về chi trả DVMTR
3.2.1. Chuẩn bị dữ liệu

Hình 2. Các bước chuẩn bị dữ liệu

3.2.2. Cập nhật dữ liệu
3.2.2.1 Cập nhật dữ liệu về rừng và chủ rừng

Hình 3. Nhóm lệnh cho 
phép cập nhật danh 
sách các lô rừng đủ điều 
kiện cung ứng DVMTR

› Kích chuột vào mục 
cập nhật rừng và chủ 
rừng (hình 3)

Hình 4. Lệnh cho phép 
cập nhật danh sách 
các lô rừng đủ điều kiện 
cung ứng DVMTR

› Kích chuột vào mục 
“Lô rừng”

Hình 5. Nhóm lệnh cho 
phép cập nhật danh 
sách các lô rừng đủ điều 
kiện cung ứng từ tệp Excel.

› Chọn mục “Thêm mới 
từ Excel” trên cửa sổ lệnh 

Hình 6. Nhóm lệnh cho 
phép chọn file và cập 
nhật danh sách các lô 
rừng đủ điều kiện cung 
ứng DVMTR

› Kích chuột vào “Choose 
File” trên cửa sổ lệnh.

http://dpfes.vnforest.gov.vn/

 y Khi cập nhật mới, phần mềm sẽ hủy số liệu cũ của tỉnh trước 
khi cập nhật

 y Cần chuẩn bị bảng dữ liệu về rừng và c hủ rừng theo mẫu biểu 12

 y Thực hiện các thao tác sau đây để nhập dữ liệu

Cập nhật
dữ liệu về rừng

và chủ rừng
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Hình 7. Cửa sổ thư mục 
chứa tệp tin về rừng và 
chủ rừng dạng Excel

Hình 8. Cửa sổ thư mục 
chứa lệnh cập nhật dữ 
liệu về rừng và chủ rừng 
qua tệp Excel

› Chọn đường dẫn đến 
mẫu biểu số 12 đã điền 
thông tin về rừng và chủ 
rừng cần cập nhật.

› Cuối cùng kích chuột 
vào nút lệnh “Cập nhật” 
để phần mềm tự động 
cập nhật thông tin trong 
bảng vào CSDL.

Bằng các thao tác trên, phần mềm cập nhật dữ liệu từ bảng Excel  vào CSDL chi trả DVMTR. Trong 
quá trình đó phần mềm tự động đối chiếu từng lô rừng mới được cập nhật với các lô rừng cũ. 
Nếu chưa có lô rừng cũ tương tự nó sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu mới vào CSDL, ngược lại  nó sẽ 
chỉnh sửa dữ liệu của lô cũ bằng dữ liệu của lô mới.

3.2.2.2. Cập nhật dữ liệu về cơ sở sử dụng DVMTR

Hình 9. Cửa sổ lệnh 
cập nhật cở sở sử dụng 
DVMTR

› Kích chuột vào mục 
Cơ sở sử dụng DVMTR

Hình 11. Cửa sổ cho 
phép chọn lệnh thêm 
mới hoặc tìm rồi sửa 
thông  tin về cơ sở sử 
dụng DVMTR

Hình 10. Cửa sổ lệnh cập 
nhật thông tin về danh 
sách cở sở sử dụng DVMTR

› Chọn mục “Thêm mới” 
để thêm cơ sở sử dụng 
DVMTR  mới vào danh 
sách, nếu kích chuột vào 
mục “Tìm” sẽ hiện danh 
sách các cơ sở  sử dụng 
DVMTR hiện có để sửa 
hoặc xoá.

› Chọn mục “Cập nhật 
thông tin về cơ sở sử 
dụng DVMTR”

Hình 12. Cửa sổ lệnh 
cập nhật thêm cở sở sử 
dụng DVMTR

› Kích chuột vào mục 
“Thêm mới” màn hình sẽ 
hiện các ô ghi thông tin 
cần thiết về cơ sở sử dụng 
DVMTR. Sau khi điền 
thông tin thì kích chuột 
vào nút lệnh “Thêm” để 
nhập thông tin cơ sở sử 
dụng DVMTR mới vào 
danh sách trong CSDL.

Cơ sở sử dụng DVMTR gồm: Cơ sở sản xuất thủy điện; cơ 
sở sản xuất cung ứng nước sạch, nước công nghiệp, kinh 
doanh dịch vụ du lịch có hưởng lại từ DVMTR ... Các đối 
tượng sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng

Cập nhật cơ sở
sử dụng DVMTR

Thực hiện các thao tác sau đây để cập nhật dữ liệu
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3.2.2.3. Cập nhật dữ liệu về tình hình chi trả DVMTR và các dữ liệu khác liên quan 
Với các thao tác tương tự có thể cập nhật các dữ liệu về tình hình trả tiền của các cơ sở sử dụng 
DVMTR, tỷ lệ nghiệm thu kết quả BV&PTR, tiền miễn giảm cho một số cơ sở sử dụng DVMTR, 
phân bố sử dụng kinh phí DVMTR, tình hình chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng nhóm II, chủ rừng 
nhóm I, chủ nhận khoán, hệ số K, hiệu quả DVMTR và các chính sách DVMTR.

Hình 13. Cửa sổ lệnh 
chỉnh sửa thông tin về 
cở sở sử dụng DVMTR

› Kích chuột vào mục 
“Tìm” màn hình sẽ hiện 
danh sách các cơ sở sử 
dụng DVMTR để xem 
hoặc sửa thông tin về cơ 
sở sử dụng DVMTR hiện 
có trong cơ sở dữ liệu.

‹ Photo:  Việt Hùng‹ Photo: Lê Văn Dũng
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Mục đích của Mô đun này là trình bày cách tính 
toán tiền chi trả DVMTR ứng với hệ số K khác 
nhau để từ đó xác định được số tiền mà các cơ 
sở sử dụng DVMTR phải trả cho các chủ rừng.

Mục đích

Mô đun 4
Xử lý dữ liệu trong chi trả dịch vụ môi 
truờng rừng

Sau khi nhập dữ liệu vào hệ thống, hàng loạt 
vấn đề cần được xử lý để có thể chi trả tiền 
DVMTR cho các chủ rừng; như: Tính hệ số K 
cho một lô rừng; Tính diện tích rừng quy đổi 
theo hệ số K; Xác định tiền chi trả đối với cở 
sở sử dụng DVMTR; Xác định tiền chi trả bình 
quân cho một ha rừng,....

Tất cả đòi hỏi cán bộ kỹ thuật của Quỹ BV&PTR 
cấp tỉnh không những phải có trình độ sử dụng 
vi tính thành thạo mà còn phải hiểu biết các 
thuật toán để có thể nắm bắt và cách phân tích, 
xử lý dữ liệu trong chi trả DVMTR.

Giới thiệu

Những nội dung cơ bản của mô đun này

4.1. Tính hệ số K cho một lô rừng
4.2. Tính diện tích rừng quy đổi 
4.3. Xác định tiền chi trả đối với cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
4.4. Xác định tiền chi trả bình quân cho 1 ha rừng
4.5. Xác định tiền chi trả cho 1 lô rừng, 1 chủ rừng, chủ nhận 
         khoán, tiền kết dư DVMTR

4.1. Tính hệ số K cho một lô rừng
Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức tiền chi trả DVMTR cho các 
chủ rừng. Hệ số Ki của lô rừng thứ i là tích số của các hệ số K1i, K2i, K3i, K4i:

 y K1i có giá trị bằng 1,00 đối với rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; và 0,90 đối với rừng 
nghèo, rừng phục hồi, rừng tre nứa, rừng hỗn giao trữ lượng dưới 100m3/ha;

 y K2i có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 0,95 đối với rừng phòng hộ; và 0,90 đối với 
rừng sản xuất, bằng 0 - 0,9 với rừng ngoài quy hoạch;

 y K3i có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,9 đối với rừng trồng;

 y K4i có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng rất khó khăn trong bảo vệ; 0,95 đối với rừng khó khăn 
trong bảo vệ và 0,90 đối với rừng ít khó khăn trong bảo vệ.

Trong đó:

 y Sqi là diện tích quy đổi của lô rừng thứ i, 

 y Si là diện tích thực của lô rừng thứ i, 

 y Ki là hệ số hiệu chỉnh K của lô rừng thứ i.

Tuỳ điều kiện số liệu tài liệu về rừng và đặc điểm kinh tế xã hội, mà mỗi tỉnh có thể quyết định 
về giá trị của các hệ số K1, K2, K3, K4 khác nhau. Chúng được quy định bằng 1.0 khi không được 
sử dụng để hiệu chỉnh trong chi trả DVMTR.

4.2. Tính diện tích rừng quy đổi 
Diện tích quy đổi của một lô rừng thứ i
Diện tích quy đổi (Sqi) của một lô rừng thứ i được tính theo biểu thức sau

Ki = K1i*K2i*K3i*K4i 

Sqi=Si*Ki

Hệ số K được xác định cho từng lô rừng nhưng 
do tính phức tạp của việc xác định hệ số K 
nên hiện nay các tỉnh thường quy định hệ số 
K bắng 1.0; nghĩa là không sử dụng để hiệu 
chỉnh trong chi trả DVMTR. Trong phần này 
cũng trình bày cách xử lý những trường hợp 
cụ thể nhằm đảm bảo rằng việc chi trả được 
công bằng giữa bên cung ứng và bên sử dụng 
DVMTR.
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Diện tích rừng quy đổi của một cơ sở sử dụng DVMTR 
Diện tích rừng quy đổi (€i) của một cơ sở sử dụng DVMTR thứ i là tổng diện tích quy đổi của tất 
cả các lô rừng trong diện tích sử dụng DVMTR của cơ sở đó.

Cij = Cijk - Cijm

€i=∑   (Sqi)
i=1

n

₵pj = ₵j-₵qlj-₵dpj-₵khj

4.3. Xác định tiền chi trả cho DVMTR đối với cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh
Tiền trả cho DVMTR của cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh thứ i năm thứ j (Cij)

Tổng số tiền trả cho DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR  liên tỉnh  (₵j) năm thứ j

∑   (Cij)
i=1

m=₵j

Tổng tiền quản lý phí của VNFF ₵ql 

₵ql = ₵qlc+₵qlj

Trong đó:
 y n là số lô rừng trong diện tích sử dụng 

DVMTR của cơ sở thứ i 

 y Sqi là diện tích quy đổi của lô rừng thứ i

Trong đó:
 y Cijk là tổng số tiền phải nộp của cơ sở sử 

dụng  DVMTR thứ i năm thứ j  

 y Cijm là số tiền được miễn giảm đối với cơ 
sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j

Trong đó:
 y m là số cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh  

 y Cij là tiền trả cho DVMTR của cơ sở sử 
dụng DVMTR thứ i năm thứ j

Trong đó:
 y ₵qlj là tiền trích cho quản lý năm thứ j của 

VNFF theo quyết định của Bộ NN&PTNT  

 y ₵dpj là tiền trích cho quỹ dự phòng năm 
thứ j theo quyết định của Bộ NN&PTNT

 y ₵khj là tiền chi cho hoạt động khác. Các 
đại lượng này có thể âm, có thể dương.

Trong đó:
 y Srki là diện tích rừng CUDVMTR ở tỉnh k 

cho cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh thứ i 

 y Sri là tổng diện tích rừng cung ứng DVM-
TR cho cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh thứ i

Trong đó:
 y m là số CSSDDV được rừng của tỉnh k 

cung ứng DVMTR  

 y Cpkij là tiền đến tỉnh k từ CSSDDV thứ i, 
năm thứ j

Trong đó:
 y Cijk là tổng số tiền phải nộp của cơ sở sử 

dụng  DVMTR thứ i năm thứ j  

 y Cijm là số tiền được miễn giảm đối với cơ 
sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j

Trong đó:
 y ₵dpc là tổng tiền dự phòng tồn từ năm 

cũ chuyển sang 

Trong đó:
 y ₵qlc là tổng tiền quản lý phí của VNFF 

tồn từ năm cũ chuyển sang

Tiền chi trả đến Quỹ BV&PTR các tỉnh (₵pj) tại một năm thứ j

Cij = Cijk - Cijm

4.4. Xác định tiền chi trả bình quân cho một ha rừng  

Tiền trả cho DVMTR của cơ sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j  (Cij)

Tổng tiền dự phòng của TW ₵dp

Tiền chi trả cho tỉnh k của các CSSDDV liên tỉnh năm thứ j  (Cpkj)

Tiền chi trả cho Quỹ các tỉnh của cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh thứ i năm thứ j  (Cpij)

Tiền chi trả cho Quỹ một tỉnh k của cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh thứ i năm thứ j (Cpkij)

₵dp = ₵dpc+₵dpj

Cpij = Cij *(₵pj/(₵j))

Cpkij = Cij *(₵pj/(₵j))*(Srki/Sri)

Cpkj = ∑   (Cpkij)i=1

m

Trong đó:
 y m là số cơ sở sử dụng DVMTR (gồm cả 

CSSDDVMTR liên tỉnh có trả tiền cho tỉnh)

 y Cijm là số tiền được miễn giảm đối với cơ 
sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j

Tiền chi trả cho tỉnh k của các CSSDDV liên tỉnh năm thứ j  (Cpkj)

∑   (Cij)
i=1

m=₵j
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Tiền chi trả đến các lô rừng của cả tỉnh (₵pj) tại một năm thứ j

₵pj = ₵j-₵qlj-₵dpj-₵khj

Tổng tiền quản lý phí của Quỹ tỉnh ₵ql 

Trong đó:
 y ₵qlc là tổng tiền quản lý phí của Quỹ tỉnh 

tồn từ năm cũ chuyển sang.

Trong đó:
 y q là số cơ sở sử dụng DVMTR của lô rừng

Trong đó:
 y s là số lô rừng của hộ được chi trả DVMTR 

năm thứ j

Trong đó:
 y r là số hộ gia đình trong xã được chi trả 

DVMTR năm thứ j

Trong đó:
 y r là số hộ gia đình trong xã được chi trả 

DVMTR năm thứ j

Trong đó:
 y £c là tiền két dư năm cũ chuyển sang

Trong đó:
 y s là số lô rừng của hộ nhận khoán

 y Tj là tỷ lệ nghiệm thu của chủ rừng khoán BVR

Trong đó:
 y s1 là tổng số lô rừng của chủ rừng

 y s2 là tổng số lô rừng đã giao cho các hộ 
nhận khoán

Trong đó:
 y ₵dpc là tổng tiền dự phòng tồn từ năm 

cũ chuyển sang

₵ql = ₵qlc+₵qlj

Tổng tiền dự phòng của tỉnh ₵dp

₵dp = ₵dpc+₵dpj

Tiền chi trả đến các lô rừng của cơ sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j  (Cpij)

Cpij = Cij *(₵pj/(₵j-₵khj))

Tiền chi trả bình quân trên hecta rừng quy đổi từ cơ sở sử dụng DVMTR thứ i năm thứ j (₽ij)

₽ij = Cpij/€i

Trong đó:
 y ₵qlj là tiền trích cho quản lý năm thứ j của 

Quỹ tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh  

 y ₵dpj là tiền trích cho quỹ dự phòng năm 
thứ j theo quyết định của UBND tỉnh

 y ₵khj là tiền chi cho hoạt động khác. Các 
đại lượng này có thể âm, có thể dương

Tiền chi trả bình quân trên hecta rừng quy đổi của một lô rừng năm thứ j (₽qj)

∑   (₽ij)i=1

a=₽qj

Bhrj=∑   (Bij)i=1

s

Tổng tiền chi trả cho một chủ rừng là hộ gia đình thứ r năm thứ j (Bhrj)

Bkj=Tj*0.9*∑   (Bij)i=1

s

Tổng tiền chi trả cho một chủ rừng là hộ gia đình là chủ nhận khoán năm thứ j (Bkj) 

Btj=Tj*∑   (Bij)- Tj*0.9* ∑   (Bij)i=1

s1

i=1

s2

Tổng tiền chi trả cho một chủ rừng là tổ chức năm thứ j (Btj)

Bxj=∑    (Bhrj)i=1

r

Tổng tiền chi trả DVMTR đến lô rừng của xã X năm thứ j (Bxj)

Byj=∑    (Bhrj)i=1

r

Tổng tiền chi trả DVMTR đến lô rừng của huyện Y năm thứ j (Byj)

£j= £c+(1-Tj)* ∑    (Bij)i=1

s1

Tiền két dư chi trả DVMTR năm thứ j (£j)

Trong đó:
 y q là số cơ sở sử dụng DVMTR có sử dụng 

DVMTR của lô rừng thứ i năm thứ j

4.5. Xác định tiền chi trả cho một lô rừng, một chủ rừng, chủ nhận khoán, tiền kết dư DVMTR
Tiền chi trả cho một lô rừng thứ i năm thứ j

Bij = Sqi*∑   (₽ij)i=1

a

Ghi chú
Tiền trả từ một cơ sở sử dụng DVMTR do VNFF 
chuyển xuống tỉnh được xem như tiền trả từ 
một cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh
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Những quy định về nhiệm vụ của các bên liên 
quan và những nguyên tắc trong khai thác, sử 
dụng CSDL về chi trả DVMTR được hiểu đầy 

Mục đích

Mô đun 5
Quản lý dữ liệu về chi trả dịch vụ môi 
trường rừng

CSDL về chi trả DVMTR được xây dựng tập 
trung, thống nhất trong ngành lâm nghiệp; 
được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn và 
lưu trữ lâu dài; được duy trì liên tục, ổn định, 
thông suốt, đáp ứng yêu cầu thu thập, phân 
tích, khai thác, chia sẻ và sử dụng của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong phần này, 
nhiệm quản lý dữ liệu của các bên liên quan 
như: cơ sở sử dụng DVMTR; các chủ rừng; các 
cơ quan quản lý chi trả DVMTR được giới thiệu 
và quy định cụ thể.

Bảo mật CSDL là nội dung rất quan trọng 
trong quản lý CSDL; bao gồm: xác định trách 
nhiệm của người quản lý đối với tài khoản 
đăng nhập; lưu trữ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu. 
Đồng thời, vấn đề tích hợp dữ liệu và kế thừa 
dữ liệu kiểm kê rừng trong hệ thống FORMIS 
cũng được giới thiệu và làm rõ trong Mô đun 
này; theo đó, có thể chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2014-2015) Quá trình lập danh 
sách các lô rừng, các chủ rừng đủ điều kiện 
cung ứng DVMTR có thể tham khảo bản đồ 

Giới thiệu
và số liệu kiểm kê rừng trên hệ thống FORMIS. 
Dữ liệu truy nhập vào hệ thống CSDL và trích 
xuất ra các thông tin  từ hệ thống này ở dạng 
bảng excel;

Giai đoạn 2 (từ năm 2016) Sau khi Dự án 
“Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc” hoàn 
thành, Quỹ BV&PTR các cấp sẽ sử dụng dữ liệu 
kiểm kê rừng để phục vụ chi trả DVMTR. 

Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong 
việc khai thác và sử dụng CSDL phải bảo đảm 
các nguyên tắc như: quyền được tiếp cận, khai 
thác, sử dụng dữ liệu; đảm bảo việc tìm kiếm, 
khai thác dữ liệu được thuận tiện và nhanh 
chóng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được 
quyền khai thác, sử dụng miễn phí dữ liệu, 
thông tin về chi trả DVMTR.

Những vấn đề về quản lý CSDL nêu trên được 
giới thiệu đầy đủ trong Mô đun này.

Những nội dung cơ bản của mô đun này

5.1. Nhiệm vụ của các bên liên quan
5.2. Bảo mật Cơ sở dữ liệu
5.3. Thực hành đăng nhập tài khoản vào hệ thống và thay đổi mật khẩu
5.4. Chia sẻ dữ liệu
5.5. Tích hợp dữ liệu

 9 Đăng ký tên và thông tin chung của cơ sở;

 9 Đăng ký kế hoạch trả tiền DVMTR hàng năm;

 9 Kê khai nộp tiền chi trả DVMTR;

 9 Giám sát thu và chi trả DVMTR.

 9 Xây dựng hồ sơ hiện trạng rừng cung ứng DVMTR

 9 Xây dựng hợp đồng bảo vệ và phát triển rừng cung ứng DVMTR

 9 Kê khai danh sách các lô rừng cung ứng DVMTR gửi UBND xã 
hàng năm.

 9 Xây dựng hồ sơ hiện trạng rừng cung ứng DVMTR;

 9 Xây dựng hợp đồng bảo vệ và phát triển rừng cung ứng DVMTR;

 9 Kê khai danh sách các lô rừng cung ứng DVMTR hàng năm;

 9 Kê khai kết quả bảo vệ và phát triển rừng cung ứng DVMTR;

 9 Xây dựng báo cáo về hiệu quả chi trả DVMTR.

 9 Tổng hợp danh sách các lô rừng cung ứng DVMTR trong xã 
hàng năm

 9 Xây dựng hồ sơ nghiệm thu kết quả BV&PTR hộ gia đình, cá nhân

 9 Tổng hợp danh sách các lô rừng được nghiệm của xã thu hàng năm

 9 Nhập tiền chi trả DVMTR cho từng chủ rừng trong xã.

Chủ rừng
nhóm I

Chủ rừng

Chủ rừng
nhóm II

UBND
xã

Cơ sở
sử dụng
DVMTR

5.1. Nhiệm vụ của các bên liên quan trong quản lý dữ liệu chi trả DVMTR 

đủ để có thể quản lý tốt và có hiệu quả chính 
sách chi trả DVMTR.
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5.2. Bảo mật cơ sở dữ liệu về chi trả  DVMTR 
5.2.1. Tài khoản đăng nhập
Tài khoản đăng nhập hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR gồm tên tài khoản và mật 
khẩu. Giám đốc Quỹ BV&PTR cấp tỉnh sẽ nhận được tài khoản đăng nhập lần đầu từ VNFF. Trong 
trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu đã bị thay đổi ngoài ý muốn, Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ 
được cấp lại mật khẩu từ VNFF.

5.2.2. Mục đích sử dụng tài khoản đăng nhập
Mục đích sử dụng tài khoản đăng nhập là đảm bảo quyền cập nhật dữ liệu vào hệ thống CSDL 
DVMTR của người được giao trách nhiệm ở Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, tránh các trường hợp cập nhật 
thiếu trách nhiệm làm mất an toàn cơ sở dữ liệu DVMTR.

5.2.3. Yêu cầu của sử dụng tài khoản đăng nhập
Yêu cầu của sử dụng tài khoản đăng nhập là cho phép người sử dụng sau khi đăng nhập tài khoản 
của mỗi tỉnh được quyền cập nhật 12 nhóm thông tin về chi trả DVMTR của tỉnh đó phù hợp với 12 
mẫu biểu dữ liệu DVMTR.

5.2.4. Người quản lý và chịu trách nhiệm về bảo mật của tài khoản đăng nhập
Người quản lý và chịu trách nhiệm về bảo mật của tài khoản đăng nhập hệ thống CSDL thông tin chi trả 
DVMTR của mỗi tỉnh là Giám đốc các Quỹ BV&PTR tỉnh. Giám đốc có quyền sử dụng tài khoản được cấp 
từ VNFF và thay đổi nó khi cảm nhận tài khoản đã bị lộ đến những người không có trách nhiệm. 

5.2.5. Người được giao sử dụng tài khoản để cập nhật dữ liệu DVMTR 
Người được giao sử dụng tài khoản để cập nhật dữ liệu DVMTR là cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh đã được 
tập huấn “Kỹ thuật thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin về chi trả DVMTR” và được Giám đốc 
Quỹ BV&PTR tỉnh trực tiếp giao nhiệm vụ cập nhật dữ liệu DVMTR của tỉnh vào hệ thống CSDL thông 
tin về chi trả DVMTR Việt Nam.

5.2.6. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản vào hệ thống và thay đổi mật khẩu 

 y Để đăng nhập hệ thống người dùng cần phải có tên đăng nhập và mật khẩu. Mỗi quỹ tỉnh sẽ 
được VNFF cung cấp một tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu;

 y Khi thực hiện đăng nhập người sử dụng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các ô tương ứng 
trên trang web rồi nhấn nút đăng nhập.

 y Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu đã bị thay đổi vì bị lộ, Giám đốc Quỹ 
BV&PTR cấp tỉnh cần liên hệ với VNFF để được cấp lại mật khẩu.

 y Sau khi đăng nhập hệ thống người sử dụng sẽ được quyền cập nhật các dữ liệu DVMTR của 
tỉnh mình vào hệ thống.

 9 Tổng hợp danh sách các lô rừng cung ứng DVMTR của 
huyện hàng năm;

 9 Xây dựng hồ sơ nghiệm thu kết quả BV&PTR hộ gia đình, 
cá nhân 

 9 Tổng hợp danh sách các lô rừng được nghiệm thu của 
huyện hàng năm.

 9 Lập danh sách cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh;

 9 Cập nhật tình hình trả tiền của cơ sở sử dụng DVMTR;

 9 Tổng hợp và cập nhật danh sách các lô rừng cung ứng DVM-
TR toàn tỉnh;

 9 Xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR 

 9 Cập nhật tình hình chi trả DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức;

 9 Xây dựng hồ sơ nghiệm thu kết quả BV&PTR của tổ chức;

 9 Xây dựng báo cáo nghiệm thu kết quả BV&PTR của tổ chức;

 9 Xây dựng báo cáo về hiệu quả chi trả DVMTR;

 9 Tổng hợp kết quả thực hiện chi trả DVMTR.

 9 Lập danh sách cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Cập nhật tình hình trả tiền của cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Xây dựng kế hoạch phân bổ tiền chi trả DVMTR của các cơ 
sở sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Xây dựng báo cáo về tình hình chi trả DVMTR của các cơ sở 
sử dụng DVMTR liên tỉnh;

 9 Tổng hợp kết quả thực hiện chi trả DVMTR.

Hình 14. Cửa sổ lệnh 
đăng nhập tài tên và 
mật khẩu của tài khoản

Hình 15. Cửa sổ lệnh 
đăng nhập tài khoản

›  Đăng nhập hệ thống

›  Quản lý thông tin
tài khoản

Quỹ
BV&PTR

 tỉnh

VNFF

Hạt
kiểm lâm
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 y Sau khi đăng nhập lần đầu, tên tỉnh đăng nhập (tên địa phương) sẽ xuất hiện trên góc phải 
màn hình. Người sử dụng cần hoàn thiện các thông tin cá nhân của tài khoản bằng cách 
nhấn vào tên tỉnh;

 y Khi nhấn vào tên tỉnh, màn hình sẽ được chuyển đến trang quản lý tài khoản, người dùng 
cần nhập bổ sung đầy đủ thông tin tại đây;

 y Sau khi bổ sung đầy đủ thông tin người dùng nhấn cập nhật để lưu trữ các thay đổi về 
thông tin người dùng

Người dùng thực hiện việc đổi mật khẩu như sau:

 y Truy cập vào trang đổi mật khẩu;

 y Nhập mật khẩu hiện tại vào ô mật khẩu hiện tại;

 y Nhập mật khẩu mới gồm tối thiểu 8 ký tự gồm chữ cái và các chữ số;

 y Nhập lại mật khẩu mới đã nhập ở trên vào ô Nhập lại mật khẩu mới;

 y Nhấn nút lưu để cập nhật dữ liệu.

Hình 16. Cửa sổ lệnh cập 
nhật thông tin cá nhân 
người sử dụng phần 
mềm DVMTR

Hình 17. Cửa sổ lệnh đổi 
mật khẩu

Hình 18. Cửa sổ lệnh 
lưu dữ liệu của người sử 
dụng phần mềm chi trả 
DVMTR

›  Đổi mật khẩu

5.3. Lưu trữ dữ liệu 
Dữ liệu về chi trả DVMTR được lưu trữ tự động sau mỗi lần cập nhật và lưu trữ định kỳ sau các 
thời gian hàng ngày, hàng chục ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Các bản copy sẽ được 
thay thế nhau với cơ chế đảm bảo có các bản lưu trữ hàng ngày trong mười ngày cuối cùng, 
hàng chục ngày trong 2 tháng cuối cùng, hàng tháng trong 2 năm cuối cùng và hàng năm cho 
tất cả các năm.

5.4. Chia sẻ dữ liệu 
Về nguyên tắc dữ liệu chi trả DVMTR được tiếp cận rộng rãi bởi cộng đồng. Khả năng tiếp cận càng 
rộng mở thì hiệu quả của cơ sở dữ liệu với xã hội càng lớn. Tuy nhiên, một số dữ liệu mang tính bí 
mật quốc gia sẽ được hạn chế tiếp cận cho một số đối tượng cụ thể, sẽ quy định sau.

5.5. Tích hợp dữ liệu
Dữ liệu chi trả DVMTR được tích hợp chủ yếu với các dữ liệu kiểm kê rừng trong hệ thống FORM-
IS. Lộ trình tích hợp qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 Các đối tượng của hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR có thể tham khảo bản 
đồ và số liệu kiểm kê rừng trong quá trình xây dựng danh sách các lô rừng, các chủ rừng đủ điều 
kiện cung ứng DVMTR. Trong khi xây dựng danh sách lô rừng hay danh sách chủ rừng đủ điều 
kiện cung ứng DVMTR sẽ sử dụng được bản đồ kiểm kê rừng, danh sách các lô rừng của từng 
chủ rừng, danh sách các chủ rừng của từng xã... Người sử dụng có thể truy cập tài liệu kiểm kê 
rừng trên hệ thống FORMIS bằng cách kích chuột vào dòng lệnh “Dữ liệu kiểm kê rừng” trong 
hợp phần “Trợ giúp” của phần mềm chi trả DVMTR.

Hình 19. Cửa sổ lệnh 
truy cập dữ liệu kiểm kê 
rừng
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Khi kích chuột vào dòng lệnh “Dữ liệu kiểm kê rừng” thì cửa sổ lệnh của Phần mềm “Quản lý dữ 
liệu điều tra kiểm kê rừng sẽ xuất hiện”. Người sử dụng có thể sử dụng các trình lệnh của cửa sổ 
lệnh ở đây để truy cập dữ liệu về kiểm kê rừng của chủ rừng bất kỳ trong vùng chi trả DVMTR.

Giai đoạn 2: Sử dụng dữ liệu kiểm kê rừng để chi trả DVMTR. Vào khoảng cuối năm 2016 hoặc 
đầu 2017 toàn quốc đã thực hiện kiểm kê rừng. Khi đó tài liệu kiểm kê rừng sẽ được coi là nguồn 
chủ yếu để chi trả DVMTR. Tổng cục Lâm nghiệp sẽ có văn bản hướng dẫn sử dụng số liệu kiểm 
kê rừng để chi trả DVMTR. Hiện nay các chức năng này chưa được phát triển.

‹ Photo: Lê Văn Dũng‹ Photo: Lê Văn Dũng
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6.1. Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ thực hiện chi trả DVMTR 
6.1.1. Lập hồ sơ các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR  
Hàng năm các chủ rừng cần lập danh sách các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR để trình phê 
duyệt làm căn cứ tổ chức chi trả DVMTR hàng năm. Trong đó thể hiện những thay đổi về hiện 
trạng ở các lô rừng của họ. CSDL thông tin về chi trả DVMTR đã lưu trữ toàn bộ danh sách các  
lô rừng của tất cả các chủ rừng. Vì vậy, có thể sử dụng CSDL thông tin về chi trả DVMTR để cung 
cấp danh sách các lô rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR  cho từng chủ rừng.

UBND các xã có thể vào trang WEB chi trả DVMTR sử dụng trình lệnh “Danh sách lô rừng” trong 
hợp phần “Tra cứu thông tin” để in danh sách các lô rừng của từng chủ rừng nhóm I thuộc địa 
phận của xã mình. 

Các xã hỗ trợ chủ rừng tiến hành kiểm tra, rà soát từng lô rừng trong danh sách các lô rừng đủ 
điều kiện cung ứng DVMTR, hiệu chỉnh những thay đổi cho phù hợp với thực tế từng năm, lập 
thành danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR mới cho từng chủ rừng và cả xã để 
trình phê duyệt. Danh sách mới lại là căn cứ để bổ sung hiệu chỉnh dữ liệu về rừng và chủ rừng 
của từng xã trong CSDL thông tin về chi trả DVMTR.

6.1. Cung cấp thông tin để thực hiện chính sách chi trả DVMTR
6.2. Cung cấp thông tin để giám sát đánh giá chi trả DVMTR
6.3. Cung cấp thông tin để nghiên cứu chính sách chi trả DVMTR

Mô đun 6
Cung cấp và sử dụng dữ liệu về chi trả 
dịch vụ môi trường rừng

Mục đích của modun này là cung cấp cho 
người đọc những yêu cầu và kỹ năng trong 
việc cung cấp và sử dụng dữ liệu thông tin chi 
trả DVMTR để phục vụ tổ chức thực hiện chính 
sách chi trả DVMTR.

Mục đích

Bên cạnh chức năng cập nhật dữ liệu chi trả 
DVMTR thì cung cấp và sử dụng thông tin 
phục vụ tổ chức thực hiện chính sách chi trả 
DVMTR cũng là một chức năng chính của hệ 
thống CSDL. Modun này hướng dẫn khai thác 
và sử dụng đầu ra/tác dụng của hệ thống 
phục vụ tổ chức thực hiện chính sách chi trả 
DVMTR. Cụ thể, sản phẩm của hệ thống hỗ trợ 
trực tiếp cho 8 hoạt động sau:

 y Lập hồ sơ các lô rừng đủ điều kiện chi trả

 y Lập danh sách các chủ rừng cung ứng DVMTR; 

 y Lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR; 

 y Lập bảng thống kê tình hình trả tiền 
DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR; 

Giới thiệu

Những nội dung cơ bản của mô đun này

Hình 20. Cửa sổ lệnh sử 
dụng cơ sở dữ liệu thông 
tin về chi trả DVMTR

 y Lập kế hoạch thu chi tiền DVMTR;

 y Lập phương án chia tiền các cơ sở sử 
dụng DVMTR liên tỉnh;

 y Lập phương án chi trả DVMTR đến các lô rừng;

 y Lập bảng thống kê về hiệu quả DVMTR.

Đầu ra của hệ thống còn là cung cấp thông tin 
phục vụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR; phục 
vụ nghiên cứu chính sách chi trả DVMTR; điều 
này được đánh giá rất cao và thu hút sự quan 
tâm không chỉ của cán bộ TW mà còn đối với cơ 
sở, địa phương, cộng đồng trong việc giám sát, 
đánh giá tác dụng của DVMTR.
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Các chủ rừng nhóm II cũng có thể vào trang WEB chi trả DVMTR sử dụng trình lệnh “Danh sách 
lô rừng” trong hợp phần “Tra cứu thông tin” để in danh sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng 
DVMTR của mình. Họ tự kiểm tra, rà soát từng lô rừng trong danh sách các lô rừng đủ điều kiện 
cung ứng DVMTR, hiệu chỉnh những thay đổi cho phù hợp với thực tế từng năm, lập thành danh 
sách các lô rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR mới để trình phê duyệt. Danh sách mới lại là căn 
cứ để bổ sung hiệu chỉnh dữ liệu về rừng và chủ rừng của chủ rừng nhóm II trong CSDL thông 
tin về chi trả DVMTR.

6.1.2. Lập danh sách các chủ rừng cung ứng DVMTR 
Trong tổ chức chi trả DVMTR, các Quỹ BV&PTR tỉnh cần lập danh sách các chủ rừng đủ điều kiện 
cung ứng DVMTR của từng xã và từng huyện. Quỹ BV&PTR tỉnh có thể sử dụng hệ thống CSDL 
thông tin về chi trả DVMTR để in danh sách các chủ rừng của từng xã, danh sách các chủ rừng 
nhóm II cùng với các thông tin về rừng và tiền chi trả DVMTR của họ. Mẫu biểu in danh sách các 
chủ rừng cung ứng DVMTR của các xã, các huyện, tỉnh và chủ rừng nhóm II trong các bảng sau.

6.1.3. Lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR 
Hàng năm Quỹ BV&PTR tỉnh cần lập danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR phục vụ lập kế hoạch 
chi trả DVMTR. CSDL thông tin về chi trả DVMTR lưu giữ danh sách các cơ sở sử dụng DVMTR 
của năm trước nên có thể cung cấp dữ liệu để bổ sung, hiệu chỉnh thành danh sách các cơ sở sử 
dụng DVMTR, trình phê duyệt để thành danh sách cơ sở sử dụng DVMTR mới.
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6.1.4. Lập bảng thống kê tình hình trả tiền DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR 
Quỹ BV&PTR cần kiểm tra tình hình trả tiền của các cơ sở sử dụng DVMTR để có kế hoạch sử dụng 
kinh phí thu chi tiền DVMTR. Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR có nhiệm vụ lưu giữ các 
dữ liệu có thể kết xuất bảng thống kê tình hình chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR ở 
thời điểm bất kỳ.

Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR cũng có chức năng tự động thống kê và thông báo 
những cơ sở sử dụng DVMTR có tiến độ trả tiền chậm, trả thiếu so với kế hoạch trả tiền. 

6.1.5. Lập kế hoạch thu chi tiền DVMTR 
Sử dụng các thông tin lưu giữ trong CSDL, cùng với các thông tin về kế hoạch trả tiền của các cơ 
sở sử dụng DVMTR, hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR tự động cung cấp thông tin cần 
thiết để xây dựng kế hoạch thu chi tiền DVMTR, gồm tổng tiền thu được từ các cơ sở sử dụng 
DVMTR, tiền chi cho quản lý phí, chi cho mục đích khác, chi đến các lô rừng, tiền chi cho quỹ dự 
phòng... Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch phân bổ thu chi DVMTR trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hệ quản trị CSDL căn cứ vào các thông tin lưu giữ trong CSDL, cùng với các thông tin về kế hoạch 
trả tiền của các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh, tự động cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng 
kế hoạch thu chi tiền DVMTR của VNFF, gồm tổng tiền thu được từ các cơ sở sử dụng DVMTR, tiền 
chi cho quản lý phí, chi cho mục đích khác, chi đến các lô rừng, tiền chi cho quỹ dự phòng... Đây 
là cơ sở để xây dựng kế hoạch phân bổ thu chi tiền DVMTR liên tỉnh trình Bộ NN&PTNT phê duyệt.

6.1.6. Lập phương án chia tiền các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh   
Trên cơ sở thông tin về quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi tiền DVMTR của Bộ NN&PTNT, hệ 
quản trị CSDL sẽ căn cứ vào số liệu về rừng của các tỉnh để xác định tiền chi trả cho từng tỉnh từ 
tiền thu được của các cơ sở sử dụng DVMTR liên tỉnh.

6.1.7. Lập phương án chi trả DVMTR đến các lô rừng  
Trên cơ sở thông tin về quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi tiền DVMTR của tỉnh, hệ thống 
CSDL thông tin về chi trả DVMTR sẽ căn cứ vào số liệu về rừng và chủ rừng để xác định mức chi 
trả đến từng lô rừng, từng chủ rừng và từng đơn vị hành chính, đơn vị quản lý rừng.

6.1.8. Lập bảng thống kê về hiệu quả DVMTR   
Trên cơ sở thông tin về hiệu quả chi trả DVMTR của từng xã đã lưu giữ, hệ thống CSDL thông tin 
về chi trả DVMTR sẽ thống kê hiệu quả chi trả DVMTR cho từng huyện, từng tỉnh, từng vùng và cả 
nước. Các thông tin chủ yếu trong hiệu quả chi trả DVMTR gồm: Số công trình phúc lợi xây dựng 
từ tiền DVMTR, tổng số tiền DVMTR cho công trình phúc lợi, số người tham gia BVR, số tiền DVMTR 
bình quân trên người, tỷ lệ thu nhập từ DVMTR, số vụ vi phạm lâm luật trong năm... 

6.1.9. Lập báo cáo tình hình chi trả DVMTR 
Sử dụng các thông tin trong CSDL cùng với kết quả chi trả DVMTR, hệ thống CSDL thông tin về 
chi trả DVMTR có thể cung cấp những thông tin chủ yếu để xây dựng báo cáo tình hình chi trả 
DVMTR ở trong khoảng thời gian bất kỳ theo yêu cầu của người sử dụng. Trong đó có 5 nhóm 
thông tin chủ yếu về DVMTR: thông tin về rừng và chủ rừng, về cơ sở sử dụng DVMTR, về tình 
hình chi trả DVMTR, hiệu quả DVMTR và các chính sách mới về DVMTR của TW và địa phương.

6.2. Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ giám sát, đánh giá chi trả DVMTR 
Có hai hệ thống giám sát đánh giá chi trả DVMTR: của các cơ quan giám sát đánh giá độc lập và 
của cộng đồng. 

Các cơ quan giám sát đánh giá độc lập sẽ đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR, 
việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chi trả DVMTR, các nguyên tắc công khai, công bằng, 
dân chủ và minh bạch trong chi trả DVMTR. Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR sẽ cung 
cấp những dữ liệu và thông tin chủ yếu cho các cơ quan giám sát đánh giá độc lập nghiên cứu 
trong quá trình giám sát đánh giá.

Cộng đồng chủ yếu gồm các chủ rừng, các cơ sở sử dụng DVMTR, các nhà quản lý và toàn xã hội 
có  thể tiếp cận với các thông tin về rừng và chủ rừng, về cơ sở sử dụng DVMTR, về tình hình chi 
trả DVMTR, hiệu quả chi trả DVMTR và các chính sách DVMTR. Trên cơ sở đó, họ tự so sánh, phân 
tích, đánh giá về tình hình thực hiện chính sách DVMTR, xác định những điểm bất cập, những ưu 
điểm của việc chi trả DVMTR ở các địa phương, đưa ra những khuyến nghị về giải pháp làm cho 
chi trả DVMTR ngày càng hiệu quả hơn.

6.3. Cung cấp và sử dụng thông tin phục vụ nghiên cứu chi trả DVMTR 
Hệ thống CSDL thông tin về chi trả DVMTR lưu giữ và cung cấp dữ liệu thông tin về rừng và chủ 
rừng, về cơ sở sử dụng DVMTR, về tình hình chi trả DVMTR, hiệu quả chi trả DVMTR, và các chính 
sách chi trả DVMTR ở các địa phương trên cả nước. Đây là nguồn tư liệu quý để các nhà khoa 
học, các nhà quản lý nghiên cứu những tồn tại và ưu điểm của chính sách chi trả DVMTR, những 
giải pháp để hoàn thiện chính sách DVMTR theo hướng mang lại hiệu quả chi trả DVMTR ngày 
càng tốt hơn.
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Phụ lục 1
Mã số các tỉnh thành trong cả nước
TT TTTỉnh / TP Tỉnh / TPMã tỉnh Mã tỉnhDiện tích (ha) Diện tích (ha)

1 511 80332.900 449.200 

3 53

57

27 59

7

31

11

35

15

39

19

43

23

47

4 83

89

40 92

11

46

17

52

24

60

30

67

35

74

670.800 236.100

353.700 

1.649.400 140.900

956.300

503.300 

460.900 

605.100 

384.400 

781.300 

165.600 

651.600 

86.100 

269.400 

5 55

29 61

63

9

33

13

37

17

41

21

45

25

49

50

8 86

44 94

96

14

49

20

56

26

64

33

70

37

77

79

586.700 149.700 

806.500 331.200 

529.500 

1.417.400 

1.043.800 

832.100 

521.700 

123.700 

1.553.700 

92.600 

687.200 

139.000 

199.000 

209.500 

TP Hà Nội Long An

Cao Bằng Bến Tre

An Giang

Nghệ An TP Cần Thơ

Điện Biên

Thừa Thiên Huế

Hòa Bình

Bình Định

Bắc Giang

Bình Thuận

Hải Dương

Đăk Nông

Hà Nam

Bình Dương

Tuyên Quang Vĩnh Long

Quảng Bình Sóc Trăng

Cà Mau

Sơn La

Quảng Nam

Lạng Sơn

Khánh Hòa

Vĩnh Phúc

Gia Lai

Hưng Yên

Bình Phước

Ninh Bình

Bà Rịa - Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh

2 52

56

26 58

6

30 62

10

34

14

38

18

42

22

46

2 82

87

38 91

10

45 95

15

51

22

58

27

66

34

72

791.500 250.800 

337.700 

1.113.200 634.800 

638.400 

474.000 246.900 

688.600 

515.300 

610.200

335.800 

82.300 

1.312.500 

157.000 

404.000 

4 54

28 60

8

32

12

36

16

40

20

44

24

48

6 84

42 93

12

48

19

54

25

62

31

68

36

75

485.944 234.100

599.730 160.200 

906.900 

128.600 

353.100 

506.100 

353.300 

969.000 

152.300 

977.300 

165.100 

590.700 

Hà Giang Tiền Giang

Đồng Tháp

Thanh Hóa Kiên Giang

Lào Cai

Quảng Trị Bạc Liêu 

Yên Bái

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Ninh Thuận

Bắc Ninh

Đăk Lăk

Thái Bình

Tây Ninh

Bắc Kạn Trà Vinh

Hà Tĩnh Hậu Giang

Lai Châu

TP Đà Nẵng

Thái Nguyên

Phú Yên

Phú Thọ

Kon Tum

TP Hải Phòng

Lâm Đồng

Nam Định

Đồng Nai

TT TTTỉnh / TP Tỉnh / TPMã tỉnh Mã tỉnhDiện tích (ha) Diện tích (ha)

‹ Photo: Việt Hùng
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Phụ lục 2
Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ NN&PTNT về thành lập Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển Rừng Việt Nam.

2. Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành điều 
lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam.

3. Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương 
pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

4. Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ 
tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

5. Quyết định 378/QĐ-BNN-PC ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành một số 
biểu mẫu thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

6. Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ NN&PTNT quy định về nguyên 
tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

7. Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ NN&PTNT công bố diện tích rừng 
thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên. 

8. Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ quản lý tài 
chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

9. Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008  của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

10. 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.

11. Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
"Triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR" .

12. Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
danh mục Dự án HTKT "Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam".

13. Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành "Hướng 
dẫn tạm thời về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng". 

14.  Báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và khuyến nghị, đề xuất hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về 
chi trả DVMTR. Báo cáo tư vấn của dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở 
Việt Nam”, tháng 6/2015

15. Báo cáo thu thập và tạo lập bộ dữ liệu thông tin về chi trả DVMTR nhằm chuyển giao, phục vụ cho việc 
tích hợp vào hệ thống FORMIS Báo cáo tư vấn của dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi 
trường rừng ở Việt Nam”, tháng 6/2015



Đến năm 2020, VNFF 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.

Tầm nhìn

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
Nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
04 37246771/ 37247559      Fax: 04 37246770
www.vnff.vn

Cuốn Sổ tay này được thiết kế và in ấn với sự hỗ trợ của tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thông qua dự 
án "Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng" do Bộ Hợp 
tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ.


