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I. GIỚI THIỆU  

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả DVMTR quy định chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa 

bên sử dụng và bên cung ứng DVMTR. Đây là chính sách mang tính cách mạng của ngành lâm nghiệp, tạo 

nguồn tài chính đáng kể cho công tác bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống của người 

làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ít người ở vùng cao và miền núi. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là cơ quan được ủy thác nhận tiền DVMTR từ bên sử dụng dịch vụ môi 

trường và tổ chức chi trả tiền DVMTR tới các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn. 

Quỹ được thành lập ở cấp Trung ương (Quỹ BV&PTR Việt Nam - VNFF) và cấp tỉnh (Quỹ BV&PTR). 

Hiện có 45 tỉnh thành lập Quỹ BV&PTR cấp tỉnh. Sau 8 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trong 

giai đoạn từ 2011 đến tháng 5/2018, tổng số tiền chi trả từ bên sử dụng DVMTR là 9.283 tỷ đồng. Nguồn 

vốn này hỗ trợ trực tiếp cho bảo vệ trên 5 triệu héc ta rừng hàng năm (VNFF 2018). Tuy nhiên phương thức 

chi trả tiền DVMTR hiện nay của Quỹ BV&PTR tới chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng thôn 

chủ yếu là chi tiền mặt trực tiếp. 

Chủ trương chi trả tiền DVMTR tới chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn thông qua TKNH 

được khuyến khích thực hiện tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC và tiếp tục được 

khuyến khích thực hiện tại Thông tư số 04/20 18/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đến nay mới chỉ có tỉnh Thừa 

Thiên Huế áp dụng chi trả tiền DVMTR tới các cộng đồng thôn thông qua TKNH và các tỉnh khác chưa áp 

dụng phương thức thanh toán này.      

Với sự hỗ trợ của GIZ thông qua Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững Đa dạng sinh học lâm nghiệp 

và Dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam, nghiên cứu khả thi về chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH đã được 

thực hiện vào năm 2017 với sự tham gia của KfW. Nghiên cứu cho thấy trên 96% số tiền DVMTR của Quỹ 

BV&PTR chi trả tới chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng thôn và tiền DVMTR của chủ rừng là tổ 

chức (các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) chi trả cho người nhận khoán bảo vệ rừng được thanh 

toán trực tiếp bằng tiền mặt. Phương thức chi trả trực tiếp tiền DVMTR bằng tiền mặt bộc lộ những hạn 

chế và quan ngại về tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quá trình tổ chức chi trả tiền DVMTR (Vũ 

Tấn Phương 2017). Với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống ngân hàng, việc hợp tác với các ngân hàng 

trong tổ chức chi trả tiền DVMTR qua TKNH sẽ khắc phục được các hạn chế của phương thức chi trả hiện 

tại. 

Ở Việt Nam, chi trả tiền công trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng qua TKNH được thực hiện lần đầu tiên vào 

năm 1996 thông qua Dự án trồng rừng ở các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang do Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) 

tài trợ và phương thức thanh toán này đã trở thành quy định bắt buộc đối với các dự án phát triển lâm nghiệp 

do KfW tài trợ.  

Dựa trên kết quả nghiên cứu khả thi về chi trả tiền DVMTR qua TKNH, GIZ tiếp tục hợp tác với Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng Việt Nam hỗ trợ thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH tại 3 tỉnh 

Yên Bái, Đắc Nông và Hòa Bình nhằm cung cấp các cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách và triển khai áp 

dụng trên toàn quốc. 

Báo cáo này trình bày kết quả thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH tại các tỉnh Yên 

Bái, Hòa Bình và Đắc Nông. Báo cáo cung cấp các thông tin về địa điểm thí điểm, quá trình thực hiện và 

đánh giá tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của phương thức chi trả tiền DVMTR qua TKNH tại các tỉnh 

thí điểm. Đây là các sở quan trọng cho xây dựng chính sách và hướng dẫn về chi trả tiền DVMTR qua 

TKNH. 

II. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

2.1. MỤC TIÊU 
Mục tiêu tổng quát là cung cấp các cơ sở cho việc thúc đẩy thực hiện chi trả tiền DVMTR tới các chủ rừng 

là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng thôn và người nhận khoán bảo vệ rừng thông qua TKNH. Các 

mục tiêu cụ thể trong thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH là: 

• Thí điểm và tổng kết kinh nghiệm thực hiện chi trả tiền DVMTR qua TKNH tới chủ rừng là cá 

nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bon và người nhận khoán bảo vệ rừng; 

• Đánh giá được tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong tổ chức chi trả tiền DVMTR qua TKNH; 

• Đảm bảo lồng ghép giới trong quá trình tổ chức chi trả tiền DVMTR qua TKNH; 



6 
 

• Cung cấp các cơ sở cho hoàn thiện hướng dẫn thực hiện và chỉ số giám sát/đánh giá chi trả tiền 

DVMTR thông qua TKNH 

2.2. ĐỊA ĐIỂM THÍ ĐIỂM VÀ HIỆN TRẠNG CHI TRẢ TIỀN DVMTR 
Thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH được thực hiện tại 3 tỉnh là Yên Bái, Đắc Nông và Hòa Bình. 

Các địa điểm lựa chọn thí điểm đa dạng về chủ rừng, người nhận khoán BVR và mức độ khó khăn trong tổ 

chức thực hiện chi trả tiền DVMTR. Tại Đắc Nông, thí điểm thực hiện trên quy mô lớn nhất thuộc địa bàn 

của huyện Tuy Đức với sự phong phú về chủ rừng và người nhận khoán BVR. Ở Yên Bái, thí điểm thực 

hiện trên quy mô 1 xã thuộc huyện khó khăn nhất của tỉnh là huyện Mù Căng Chải. So với 2 điểm thí điểm 

ở Đắc Nông và Yên Bái nơi có mức chi trả tiền DVMTR khá cao, thì điểm thí điểm tại Hòa Bình là điểm 

khá đặc thù, với số lượng hộ gia đình lớn và mức chi trả bình quân thấp hơn rất nhiều so với địa điểm thí 

điểm tại Yên Bái và Đắc Nông. Dưới đây trình bày thông tin cơ bản về các điểm thí điểm. 

2.2.1. Tỉnh Yên Bái 

Quỹ BV&PTR tỉnh Yên Bái lựa chọn huyện Mù Căng Chải là địa điểm thí điểm. Do hạn chế về thời gian, 

Quỹ đã thảo luận với UBND huyện Mù Cang Chải, Ban quản lý RPH và KBT loài và sinh cảnh Mù Căng 

Chải và Ban chi trả tiền DVMTR huyện Mù Cang Chải và thống nhất lựa chọn xã Dế Xu Phình thuộc huyện 

Mù Cang Chải là xã triển khai thí điểm chi trả qua TKNH. 

Xã Dế Xu Phình là xã vùng cao, có điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng khá khó khăn. Xã có 6 bản với 

454 hộ gia đình với trên 90% là đồng bào dân tộc H’mông. Tổng diện tích rừng trên địa bàn xã là 2.669 ha, 

trong đó 876 ha là rừng đặc dụng, 1.371 ha là rừng phòng hộ và 423 ha là rừng sản xuất.  

Cả 6 bản của xã Dế Xu Phình đều tham gia nhận khoán bảo vệ rừng từ Ban quản lý RPH Mù Căng Chải và 

KBT Loài và Sinh cảnh Mù Căng Chải. Tổng diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR là 2.388 ha, trong 

đó diện tích rừng của Ban quản lý RPH Mù Căng Chải là 1.516 ha và diện tích rừng của KBT loài và sinh 

cảnh Mù Căng Chải là 872 ha.  

Tổng số tiền DVMTR chi trả năm 2017 tới các hộ gia đình, cá nhân của 6 bản tham gia bảo vệ rừng là 

1.815,5 triệu đồng. Tổng số hộ nhận tiền DVMTR là 452 hộ, trong đó tỷ lệ chủ hộ là nữ nhận tiền bình 

quân là 3,3%. Toàn bộ số hộ trong bản đều được nhận tiền DVMTR và số tiền chi trả cho hộ gia đình khác 

nhau giữa các bản, từ 1,8 đến 8,5 triệu đồng/hộ (xem Bảng 1). 

Toàn bộ tiền DVMTR các chủ rừng là tổ chức (Ban quản lý RPH, ban quản lý KBT loài và sinh cảnh) và 

Quỹ BV&PTR tỉnh Yến Bái (thông qua Ban chi trả tiền DVMTR cấp huyện) chi trả tới người dân thông 

qua cộng đồng thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng được thực hiện theo phương thức chi trả tiền mặt trực tiếp. 

Bảng 1. Hiện trạng chi trả tiền DVMTR tại xã Dế Xu Phình năm 2017 

Chỉ số Bản Dế 

Xu 

Phình A 

Bản Dế 

Xu 

Phình B 

Bản 

Háng 

Cuốn 

Rùa 

Bản Ma 

Lừ 

Thàng 

Bản 

Phình 

Hồ 

Bản 

Chống 

Sua 

1. Diện tích được chi trả DVMTR 

(ha) 
   328,6     219,6     155,8     966,0     411,0      308,0  

2. Tổng số hộ trong bản (hộ) 91 91 41 86 103 40 

3. Số hộ nhận tiền DVMTR (hộ) 91 91 41 86 103 40 

4. Tỷ lệ chủ hộ nhận tiền 

DVMTR là nữ (%) 
2,2% 1,1% 2,4% 10,5% 3,9% 0,0% 

5. Tổng số tiền DVMTR chi trả 

(1.000 đồng) 
249.698 166.873 118.400 734.130 312.383 234.049 

6. Số tiền chi trả trung bình 

(1.000 đồng/hộ) 
2.744 1.834 2.888 8.536 3.033 5.851 

7. Số tiền chi trả bình quân (1.000 

đồng/ha) 
760 760 760 760 760 760 

 

2.2.2 Tỉnh Hòa Bình 
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Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình xem xét các điều kiện về hệ thống giao dịch của các ngân 

hàng, cự ly các xã so với điểm giao dịch ngân hàng, sự đa dạng các đối tượng được hưởng thụ tiền chi trả 

DVMTR đã lựa chọn xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là địa điểm thí điểm chi trả tiền DVMTR 

qua TKNH.  

Xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Hòa Bình. Là xã đặc 

biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, cách trung tâm huyện khoảng 20 km và có các dân tộc Mường, Thái, Tày, 

Dao sinh sống, trong đó dân tộc mường chiếm ưu thế với trên 70% dân số. Tổng diện tích tự nhiên xã Tân 

Minh là 7.494 ha, trong đó diện tích rừng trồng là 1.435 ha, rừng tự nhiên là 2.997 ha và diện tích đất nông 

nghiệp và các loại đất khác là 3.062 ha (Quỹ BV&PTR Hòa Bình 2018).  

Tổng diện tích rừng năm 2017 trên địa bàn xã là 4.437 ha, trong đó diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá 

nhân quản lý là 1.316 ha (trong đó rừng ngoài quy hoạch là 17,4 ha); diện tích rừng do UBND xã quản lý 

là 2.109 ha và diện tích rừng của tổ chức (3 tổ chức) là 1.007 ha.  

Năm 2017, diện tích rừng của hộ gia đình, cá nhân và của UBND xã được chi trả tiền DVMTR là khoảng 

3.000 ha, với tổng số tiền là 711.437.600 đồng (mức chi trả bình quân là 237.000 đồng/ha). Tổ chức thực 

hiện chi trả tiền DVMTR thông qua Ban quản lý RPH sông Đà và theo phương thức chi trả trực tiếp bằng 

tiền mặt. Tỷ lệ nữ tham nhận tiền thấp, dưới 10% tổng số hộ gia đình, cá nhân được hưởng tiền DVMTR.   

2.2.3. Tỉnh Đắc Nông 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Đắc Nông rừng lựa chọn huyện Tuy Đức là địa điểm thí điểm chi trả tiền 

DVMTR qua TKNH. Huyện Tuy Đức là một huyện nằm phía Tây nam tỉnh Đắk Nông có tổng diện tích 

rừng tự nhiên 55.708 ha. Là huyện biên giới, có vị trí nằm khá xa trung tâm tỉnh và điều kiện giao thông 

chưa phát triển nên việc đi lại hết sức khó khăn. 

Tổng dân số của huyện Tuy Đức khoảng 50.000 người, gồm 21 dân tộc như Ê Đê, Dao, Thái, Tày, H’Mông, 

v.v, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 43% trên toàn huyện. Cuộc sống của người dân khá khó khăn, diện 

tích rộng tuy nhiên dân cư đa phần là hộ nghèo, sống rải rác và trình độ học vấn còn thấp, thậm chí một số 

người còn chưa biết chữ (Quỹ BV&PTR Đắc Nông 2018). 

Ngoài điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội của Huyện Tuy Đức, đây cũng là huyện có sự đa dạng về đối 

tượng hưởng thụ từ chính sách chi tra DVMTR, gồm chủ rừng là tổ chức nhà nước (6 tổ chức); 5 UBND 

xã; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bon và các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. 

Trong số các chủ rừng là tổ chức nhà nước, BQLRPH Nam Cát Tiên (huyện Đắc R’ Lấp), BQLRPH Thác 

Mơ (huyện Tuy Đức), BQL rừng phòng hộ vành đai biên giới thực hiện thí điểm chi trả tới các đối tượng 

nhận khoán bảo vệ rừng và các chủ rừng là các hộ gia đình và cộng đồng bon. Tổng diện tích rừng được 

chi trả năm 2018 là trên 8.000 ha với số lượng hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng là gần 400 hộ, trong 

đó trên 95% số hộ là người nhận khoán bảo vệ rừng từ Ban quản lý RPH Nam Cát Tiên và Thác Mơ (Quỹ 

BV&PTR Đắc Nông 2018).  

Bảng 2. Hiện trạng chi trả tiền DVMTR năm 2017 tại huyện Tuy Đức và Đắk R Lấp 

Chỉ số BQLRPH Nam Cát Tiên BQLRPH 

Thác Mơ 

BQLPH 

vành đai 

biên giới 

Chủ 

rừng là 

cá nhân, 

HGĐ, 

cộng 

đồng 

Xã Nhân 

Đạo 

Xã Đạo 

Nghĩa 

Xã Đắk 

Sin 

Xã 

Hưng 

Bình 

1. Diện tích được 

chi trả DVMTR 

(ha) 

1.883 292 675 1,415 2.438 627 822 

2. Tổng số hộ trong 

xã (hộ) 
675 640 532 578 NA NA NA 

3. Số hộ nhận tiền 

DVMTR qua 

Khoán BVR (hộ) 

95 16 37 74 164 0 7 

4. Tỷ lệ chủ hộ 

nhận tiền DVMTR 

là nữ (%) 

NA NA NA NA NA NA NA 
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5. Tổng số tiền 

DVMTR chi trả 

(1.000 đồng) 

1.268.153   196.359  454.855  953.205  1.274.351   380.980    615.990  

6. Số tiền chi trả 

trung bình (1.000 

đồng/hộ/c.đồng) 

      

13.349  

      

12.272  

    

12.293  

    

12.881      7.770  0    87.998  

7. Số tiền chi trả 

bình quân (1.000 

đồng/ha) 

      673        672     674      674        522          608        749  

 

3. KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM CHI TRẢ QUA TKNH 

Thí điểm chi trả được thực hiện theo Công văn số 34/VNFF-BĐH ngày 28/3/2018 của Quỹ BV&PTR Việt 

Nam. Thực hiện thí điểm được tiến hành qua các bước; (i) Thiết kế phương án chi trả tiền DVMTR qua 

TKNH; (ii) Lựa chọn ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR; (iii) Họp dân thống nhất hình 

thức tài khoản; (iv) Tập huấn chi trả tiền DVMTR qua TKNH; (v) Rà soát diện tích rừng, lập danh sách và 

mở TKNH; và (vi) Đánh giá kết quả thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH tại các tỉnh thí điểm. 

3.1. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA TKNH 
Nghiên cứu khả thi cho thấy hiện có khoảng 10 ngân hàng được các Quỹ BV&PTR các tỉnh sử dụng để mở 

tài khoản nhận tiền DVMTR, trong đó tỷ lệ lớn Quỹ BV&PTR mở tại VietinBank và AgriBank. Tuy nhiên, 

xét về năng lực thì hai ngân hàng là Agribank và ngân hàng CSXH có mạng lưới khá rộng tại các địa bàn 

vùng sâu vùng xa (Vũ Tấn Phương 2017).  

Thí điểm phương thức chi trả tiền DVMTR qua TKNH tới chủ rừng là các nhân, hộ gia đình, cộng đồng 

thôn và người nhận khoán bảo vệ rừng đảm bảo tính khách quan và độc lập trong chi trả tiền DVMTR. 

Việc cung cấp dịch vụ thanh toán của ngân hàng là một dịch vụ kinh doanh và được thỏa thuận giữa Quỹ 

BV&PTR và Ngân hàng. Quỹ BV&PTR, các chủ rừng là tổ chức và các bên liên quan chỉ thực hiện các 

nghiệp vụ chuyên môn như lập kế hoạch chi trả (danh sách các TKNH, số tiền, thời gian chi trả, vv), nghiệm 

thu, tuyên truyền, huy động vốn và theo dõi giám sát.  

Về bản chất, hoạt động chi trả tiền DVMTR do Quỹ BV&PTR và chủ rừng đang thực hiện sẽ được thay 

thế bằng bên thứ 3, đó là Ngân hàng thực hiện chi trả dựa trên ủy nhiệm chi của Quỹ BV&PTR và Chủ 

rừng là tổ chức. Trong thực hiện thí điểm, Quỹ BV&PTR tỉnh là đầu mối đàm phán, lựa chọn và ký kết 

thỏa thuận thực hiện dịch vụ chi trả tiền DVMTR tới các chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng và 

hướng đến giảm các khâu trung gian trong tổ chức chi trả như các ban chi trả của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh 

hoặc tổ chi trả do Chủ rừng là tổ chức thực hiện. 

Có ba loại TKNH được thiết kế mở cho bên hưởng thụ từ chính sách chi chi trả DVMTR, bao gồm:  

• Tài khoản của tổ chức: Là TKNH mở cho các chủ rừng là tổ chức, gồm các BQL rừng phòng hộ 

và rừng đặc dụng và các tổ chức khác. 

• Tài khoản cá nhân: Là TKNH mở cho các cá nhân được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, 

bao gồm chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình; các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng; 

• Tài khoản chung: Là TKNH mở cho chủ rừng là cộng đồng; cộng đồng và nhóm hộ nhận khoán 

bảo vệ rừng. Với những nơi có số tiền chi trả thấp, việc áp dụng mở TKNH cho nhóm được đề xuất 

nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc chi trả tiền DVMTR.  

Việc mở TKNH được đề xuất là cùng một hệ thống ngân hàng thực hiện hợp đồng dịch vụ thanh toán nhằm 

giảm các chi phí liên quan đến tổ chức thanh toán tiền DVMTR lưu động của ngân hàng. 

Các hình thức chi tiền DVMTR tới các đối tượng hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR gồm nhiều 

phương án, bao gồm (hình 1): 

• Chi trả tiền DVMTR theo hình thức lưu động tại trụ sở của ủy ban nhân dân xã; 

• Chi trả tiền DVMTR tại các điểm giao dịch của Ngân hàng;  

• Các chủ tài khoản rút tiền tại các cây ATM (đối với các chủ TKNH mở thẻ ATM);  

Hình 1. Các phương án nhận tiền DVMTR của các chủ TKNH 
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3.2. LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ THANH TOÁN 

TIỀN DVMTR 
Thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông 

qua vào tháng 4 năm 2018. Trên cơ sở đó, Quỹ BV&PTR các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Đắc Nông tiến 

hành rà soát và lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền chi trả DVMTR. 

Trong quá trình đàm phán với Ngân hàng, Quỹ BV&PTR Việt Nam, GIZ và chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ 

các tỉnh thông qua các cuộc họp trực tiếp với các ngân hàng. Tổng cộng có 3 đợt hỗ trợ tại 3 tỉnh đã được 

tổ chức để làm rõ các yêu cầu về chi trả tiền DVMTR qua TKNH và tư vấn các vấn đề liên quan đến lựa 

chọn ngân hàng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các khuyến nghị và đề xuất của tư vấn được thực hiện 

thông qua thư điện tử và điện thoại nhằm hỗ trợ Quỹ BV&PTR các tỉnh, ngân hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ 

thanh toán tiền chi trả DVMTR qua TKNH nhằm đạt được sự đồng thuận và tiến tới ký hợp đồng. 

Dưới đây tóm tắt quá trình lựa chọn ngân hàng tham gia thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR của các 

tỉnh thí điểm. 

3.2.1. Tỉnh Yên Bái 

Quỹ Bv&PTR đã chủ động khảo sát, tìm hiểu 3 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh là Ngân hàng Chính sách 

xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Viettinbank. Kết quả cho thấy: 

• Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (Viettinbank) chỉ có các phòng giao dịch 

nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái và 01 phòng giao dịch trên địa bàn huyện Yên Bình. Huyện 

Mù Cang Chải chưa có phòng giao dịch. 

• Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT đều có các chi nhánh ở các huyện, 

thị xã, thành phố, trong đó có huyện Mù Cang Chải và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội có 

địa điểm giao dịch tại trụ sở UBND cấp xã và mỗi tháng có 1 ngày giao dịch tại xã. 

Trong 3 ngân hàng thì ngân hàng CSXH có nhiều lợi thế do chi nhánh giao dịch rộng và có giao dịch thường 

xuyên tại xã. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với ngân hàng CSXH có các hạn chế sau: 

• Việc mở tài khoản thanh toán thông thường cho khách hàng của Ngân hàng CSXH mới thực hiện 

phục vụ cho việc rút tiền mặt tại trụ sở giao dịch cấp huyện, chưa triển khai rút tiền mặt, thanh toán 

tại điểm giao dịch cấp xã. Do vậy, để mở tài khoản thanh toán và chi trả tiền mặt tại điểm giao dịch 

cấp xã chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh cần phải báo cáo và cần có sự đồng ý của Ngân hàng CSXH 

cấp trung ương để hướng dẫn và cho phép mở, sử dụng tài khoản đặc thù. 

• Chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh không tự quyết định được mức phí dịch vụ (phí chuyển tiền, thanh 

toán tiền mặt tại điểm giao dịch cấp xã) mà phải báo cáo ngân hàng trung ương; đồng thời chưa có 

các dịch vụ thông báo biến động số dư (SMS Banking). 
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Với hạn chế đó và yêu cầu về tiến độ, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng không lựa chọn ngân hàng CSXH và 

tiến hành đàm phán Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tỉnh Yên Bái. Kết quả làm việc với ngân hàng 

NN&PTNT tỉnh Yên Bái như sau: 

• Ngân hàng NN&PTNT đều có các chi nhánh tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong 

đó chi nhánh huyện Mù Cang Chải có 01 điểm giao dịch với tổng số 10 cán bộ.  

• Việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán, cơ chế thực hiện chi trả tiền mặt tại trụ sở điểm giao dịch hoặc chi 

trả lưu động ngân hàng đáp ứng được yêu cầu; các khoản phí dịch vụ do chi nhánh ngân hàng tỉnh tự quyết 

định trên cơ sở quy định khung của Ngân hàng CSXH cấp trung ương. 

Trên cơ sở đàm phán và thống nhất, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch 

vụ thanh toán tiền chi trả DVMTR vớu Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Yên Bái. Hợp đồng được ký vào 

ngày 15/6/2018 với các nội dung thỏa thuận chi tiết về phương thức mở tài khoản, phương thức thanh toán tiền 

DVMTR, các loại dịch vụ và mức phí cho từng loại dịch vụ, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng. 

3.2.2. Tỉnh Hòa Bình 

Quỹ tỉnh tiến hành rà soát, xem xét cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và tình hình thực tế từ các ngân 

hàng trên địa bàn tỉnh để lựa chọn ngân hàng phù hợp. Quỹ đã tiến hành đàm phán với Ngân hàng CSXH 

chi nhánh Hòa Bình và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình. 

Với ngân hàng CSXH, Quỹ tỉnh đã có 2 cuộc họp với ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc chi tiết, Ngân 

hàng CSXH đã không đồng ý hợp tác thực hiện với lý do không đủ nhân lực. 

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Hòa Bình là ngân hàng đã cung cấp dịch vụ thanh toán tiền công tới 

các cá nhân, hộ gia đình qua TKNH trong dự án KfW8 tại Hòa Bình và có rất nhiều kinh nghiệm trong tổ 

chức thực hiện dịch vụ này. Quỹ BV&PTR tỉnh Hòa Bình có 3 cuộc họp với ngân hàng NN&PTNT chi 

nhánh Hòa Bình và ngay lần họp đầu tiên (tháng 6/2018) đã có sự đồng thuận giữa Quỹ và Ngân hàng. Tại 

cuộc họp thứ 2 (tháng 6/2018), Quỹ đã tổ chức cuộc họp có lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, Ngân 

hàng NN&PTNT huyện Đà Bắc, Dự án GIZ và tư vấn dự án. Sau khi bàn bạc chi tiết, các bên đã làm rõ 

thông tin về yêu cầu thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR, thảo luận về các khoản phí và tổ chức thực 

hiện. Sau hai cuộc họp trên, các bên tiến hành chuẩn bị và tại cuộc họp lần thứ 3 (tháng 8/2018), hai bên 

tiếp tục đàm phán và thống kế hoạch thực hiện và ký kết hợp hợp đồng thanh tiền tiền DVMTR với Ngân 

hàng NN&PTNT huyện Đà Bắc. Hợp đồng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền chi trả DVMTR đề cập rõ đối 

tượng chi trả, địa điểm chi trả, các loại phí (bắt buộc và tùy chọn), thời gian chi trả và trách nhiệm của các 

bên (Quỹ và ngân hàng). 

Tương tự như Yên Bái, Quỹ BV&PTR thực hiện thỏa thuận chi trả tiền DVMTR thông qua 1 đầu mối là 

Quỹ tỉnh. Điều này có nghĩa, trong thực hiện thí điểm, việc chi trả sẽ do ngân hàng thực hiện thay cho Quỹ 

tỉnh và Ban quản lý RPH sông Đà.  

3.2.3. Tỉnh Đắk Nông 

Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Nông đã có các cuộc họp với Ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT và Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Công thương tại tỉnh Đắc Nông. Thông qua các cuộc họp với ngân hàng, kết quả 

thảo luận và đánh giá như sau: 

• Ngân hàng CSXH: dịch vụ mở tài khoản thanh toán thông thường cho khách hàng mới được thực 

hiện để phục vụ cho việc rút tiền mặt tại trụ sở giao dịch cấp huyện. Mặc dù có các điểm giao dịch 

tại cấp xã nhưng ngân hàng chưa triển khai rút tiền mặt, thanh toán tại điểm giao dịch cấp xã. Do 

vậy, để mở tài khoản thanh toán và chi trả tiền mặt tại điểm giao dịch cấp xã chi nhánh ngân hàng 

CSXH tỉnh cần phải báo cáo và xin phê duyệt của ngân hàng CSXH cấp trung ương. Hơn nữa Chi 

nhánh ngân hàng cấp tỉnh không tự quyết định được mức phí dịch vụ (phí chuyển tiền, thanh toán 

tiền mặt tại điểm giao dịch cấp xã) và chưa có các dịch vụ thông báo biến động số dư (SMS 

Banking). 

• Ngân hàng NN&PTNT: Ngân hàng có các chi nhánh tại tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, trong 

đó có huyện Tuy Đức. Tuy nhiên phía ngân hàng đưa ra mức phí liên quan đến tổ chức chi trả của ngân 

hàng là khá cao, điều khoản thảo thuận không phù hợp.  

• Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Nông: Ngân hàng có thiện chí hợp 

tác và hai bên thảo luận kỹ các yêu cầu về chi trả tiền DVMTR. Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng các 

yêu cầu về mở TKNH, cơ chế thực hiện chi trả tiền mặt tại trụ sở điểm giao dịch hoặc chi trả lưu động 
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ngân hàng và chủ động trong việc đưa ra quyết định về các mức phí liên quan đến tổ chức chi trả tiền 

DVMTR qua TKNH. 

Trên cơ sở kết quả đàm phán với 3 ngân hàng trên, Quỹ BV&PTR tỉnh đã quyết định lựa chọn Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông là đơn vị phối hợp thực hiện thực hiện thí điểm chi trả tiền 

DVMTR qua TKNH và đã tiến hành đàm phán ký kết thoả thuận hợp tác (tháng 7/2018), trong đó đã thống 

nhất (i) phương thức mở tài khoản; (ii) phương thức thanh toán; (iii) các loại dịch vụ và mức phí cho từng 

loại dịch vụ; và (iv) trách nhiệm của hai bên trong tổ chức thực hiện. 

3.2.4. Các loại phí liên quan đến chi trả tiền DVMTR qua TKNH 

Dựa trên các thỏa thuận và hợp đồng ký giữa Quỹ BV&PTR các tỉnh Yên Bái, Đắc Nông và Hòa Bình với 

các ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán, các loại phí liên quan đến chi trả tiền DVMTR thông qua 

TKNH được nêu tại Bảng 3.  

Hai loại phí bắt buộc là phí quản lý tài khoản (do chủ TKNH chi trả) và phí chi trả lưu động tiền DVMTR 

tại UBND xã (do quỹ BV&PTR chi trả) cho thấy có sự khác biệt khá lớn giữa các ngân hàng. Phí thanh 

toán tiền DVMTR lưu động của Ngân hàng NN&PTNT là 0,30% trong khi phí này của VietinBank là cao 

nhất với 1,0% số tiền chi trả lưu động. 

Ngoài các loại phí bắt buộc, Ngân hàng cũng cung cấp các dịch vụ tùy chọn cho các đối tượng nhận tiền 

DVMTR, bao gồm dịch vụ thông báo số dư tài khoản (SMS banking), thẻ ATM và các loại dịch vụ gửi tiền 

tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau.  

Bảng 3. Phí và các dịch vụ chi trả tiền DVMTR qua TKNH 

Dịch vụ thanh toán Hòa Bình  

(AGRIBANK) 

Yên bái  

(AGRIBANK) 

Đắc Nông 

(VIETINBANK) 

1. Phí mở tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

2. Phí quản lý tài khoản (bắt buộc), 

đồng/tháng 

4.400 3.300 2.200 

3. Số dư tối thiểu cho TKCN (bắt 

buộc), 1.000 đồng/TK 

50.000 50.000 50.000 

3. Phí SMS banking (tùy chọn), 

đồng/tháng 

7.500 9.500 8.800 

4. Phí mở thẻ ATM (tùy chọn), 

đồng/thẻ 

50.000 50.000 50.000 

5. Phí thanh toán lưu động tại UBND 

xã (%/số tiền chi trả) 

0,30% 0,30% 1,0% 

Như vậy có thể thấy việc đàm phán để lựa chọn Ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR khá 

mất thời gian. Một số nguyên nhân liên quan đến việc chậm tiến độ gồm: sự chỉ đạo của Quỹ BV&PTR 

cấp tỉnh, chưa sát sao; chưa có sự phối hợp tốt giữa Quỹ BV&PTR với các chủ rừng là tổ chức. Ngoài ra, 

đây là dịch vụ thanh toán mới nên các ngân hàng phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định 

hợp tác với Quỹ. 

Trong quá trình thí điểm tại Đắk Nông, ngân hàng VietinBank không áp dụng quy định về số dư tối thiểu 

cần duy trì trong tài khoản. Tại Hòa Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể xem xét 

áp dụng hình thức tài khoản ngủ trong thời gian không giao dịch và điều này sẽ giúp giảm chi phí quản lý 

tài khoản. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề nêu trên cần được thảo luận và thống nhất giữa Ngân hàng và Quỹ 

BV&PTR tỉnh. 

3.3. TẬP HUẤN CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA TKNH 
Sau khi ký kết hợp đồng, Quỹ BV&PTR Việt Nam phối hợp với GIZ và chuyên gia tư vấn tiếp tục hỗ trợ 

các Quỹ BV&PTR và các ngân hàng được lựa chọn để phổ biến và mở TNKH cho các đối tượng dự kiến 

mở TKNH để nhận tiề DVNTR. Tại 3 tỉnh thí điểm, đã tiến hành 8 lớp tập huấn về chi trả tiền DVMTR 
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qua TKNH. Tổng số lượt người tham gia là 914 và tỷ lệ nữ bình quân là 43% (biến động từ 30-55%) (bảng 

4). 

Các nội dung tập huấn phổ biến và tập huấn gồm do Quỹ BV&PTR tỉnh, Quỹ trung ương, GIZ và ngân 

hàng tập trung vào các nội dung sau:  

• Giới thiệu về chính sách chi trả DVMTR 

• Nội dung và kế hoạch thí điểm chi trả qua TKNH 

• Vai trò của giới trong chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH để nâng cao sự bình đẳng và hiệu quả 

sử dụng nguồn tiền từ DVMTR 

• Các thủ tục về mở TKNH và các loại phí liên quan 

 

Bảng 4. Thông tin về tập huấn chi trả tiền DVMTR qua TKNH tại các tỉnh thí điểm 

TT Chỉ số Yên Bái Hòa Bình Đắk Nông 

1 
Số lớp tập huấn/phổ biến về mở TKNH nhận 

tiền DVMTR 

2 1 5 

2 
Số người tham gia tập huấn về thí điểm nhận 

tiền DVMTR qua TKNK 

250 150 514 

3 Tỷ lệ nữ tham gia trong khóa tập huấn (%) 43 55 30 

4 
Số cuộc họp ở thôn, bon về lựa chọn loại tài 

khoản và bầu đại diện cho tài khoản chung 

12 10 3 

Do đặc thù tỷ lệ đồng bào dân tộc như H’Mông, M’Nông, vv tại các điểm thí điểm ở tỉnh Yên Bái và Đắc 

Nông khá cao, nên cách phổ biến thông tin được thực hiện thông qua ngôn ngữ của đồng bào và đóng kịch. 

Điều này đã giúp các hộ gia đình là đồng bào dân tộc hiểu rõ về ý nghĩa của chính sách chi trả DVMTR và 

bản chất của chi trả tiền DVMTR qua TKNH. 

Hình 2. Đồng bào đóng kịch giới thiệu về dòng tiền trong chi trả tiền DVMTR 
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Trong quá trình tập huấn, đã làm rõ các thủ tục liên quan đến mở TKNH, các loại phí liên quan (bắt buộc 

và tùy chọn) đối với chủ tài khoản, các loại phí liên do Quỹ BV&PTR chi trả. Quan trọng hơn là việc giới 

thiệu các loại TKNH cho các đối tượng khác nhau để người nhận tiền DVMTR (cá nhân, cộng đồng thôn, 

bon) tự quyết định.  

Trong phương thức chi trả qua TKNH, vấn đề giới được nhấn mạnh và hướng dẫn các Quỹ BV&PTR, các 

thôn bản và ngân hàng tuyên truyền và phổ biến về vai trò của nam và nữ trong việc quyết định ai là chủ 

tài khoản. Đối với các tài khoản cho cộng đồng thôn bon, phụ nữ được khuyến khích tham gia trong ban 

đại diện đứng tên chủ tài khoản. Việc bàn bạc và thống nhất loại tài khoản được trưởng các thôn, bon tổ 

chức họp tại bản để có sự đồng thuận. 

Trong quá trình tập huấn, ngân hàng phối hợp với Quỹ và các chủ rừng rà soát, thu thập các thông tin liên 

quan về mức độ đầy đủ về giấy tờ tùy thân cho mở tài khoản. Trên cơ sở đó, danh sách sơ bộ về các loại 

tài khoản sẽ mở được lập cho từng thôn, bon. Ngoài ra, Quỹ tỉnh, các chủ rừng là tổ chức, cộng đồng thôn 

bon và ngân hàng thảo luận về kế hoạch tổ chức mở TKNH cho các chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ 

rừng. 

Rào cản lớn nhất đối với người dân tham gia các cuộc họp, tập huấn là ngôn ngữ. Người dân, đặc biệt là nữ 

ở huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) và huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là đồng bào dân tộc, như H’Mông, M’ 

Nông, Ê Đê không biết chữ và chưa thực sự nghe và hiểu tiếng phổ thông (tiếng Việt). Do vậy, cần biên 

soạn và áp dụng các phương pháp truyền thông phù hợp, đặc biệt nên sử dụng tiếng của đồng bào trong quá 

trình tuyên truyền và tập huấn. 

3.4. RÀ SOÁT DIỆN TÍCH RỪNG, LẬP DANH SÁCH VÀ MỞ TKNH  
Dựa trên kết quả thực hiện chi trả năm 2017 tại các điểm thí điểm và yêu cầu về mở TKNH để nhận tiền 

DVMTR, Quỹ BV&PTR các tỉnh đã phối hợp với các chủ rừng là tổ chức và các bên liên quan (Quỹ tỉnh, 

Ban quản lý RPH và KBT loài và sinh cảnh, UBND xã Dế Xu Phình và 6 bản) tiến hành rà soát và lập danh 

sách các đối tượng nhận tiền DVMTR để mở TKNH.  

3.4.1. Rà soát diện tích và đối tượng nhận tiền DVMTR 

Tại Yên Bái, việc rà soát diện tích và lập kế hoạch chi trả tiền DVMTR qua TKNH khá mất thời gian do 

các sai khác về diện tích và các đối tượng hưởng thụ tiền DVMTR. Trên cơ sở rà soát, các bên liên quan 

đã thống nhất danh sách và diện tích chi trả thông qua TKNH (bảng 5). 

Kết quả rà soát cho thấy có 5 bản và 1 hội nông dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng với 681 hộ được 

hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR (Quỹ BV&PTR Yên Bái 2018). Điều này cho thấy số hộ nhận tiền 

DVMTR tăng thêm 229 hộ (năm 2017 là 452 hộ) và diện tích rừng được chi trả là 2.277 ha (giảm 111 ha 

so với 2017). Tổng số tiền dự kiến thanh toán tạm ứng (mức chi bình quân là 400.000 đồng/ha) thông qua 

TKNH là khoảng 911 triệu đồng (xem Bảng 5). 

 

Bảng 5. Diện tích và kế hoạch chi trả tạm ứng qua TKNH tại xã Dế Xu Phình 

TT Chủ rừng và đối tượng được chi trả tiền 

DVMTR 

 Diện tích rừng 

được chi trả tiền 

DVMTR (ha)  

 Số tiền DVMTR 

chi tạm ứng qua 

TKNH (đồng)  

I BQL RPH MCC               1.486,1         594.444.000  

1 Dế Xu Phình A                  322,7         129.064.000  

2 Dế Xu Phình B                  248,3            99.332.000  

3 Háng Cuốn Rùa                  166,3            66.516.000  

4 Ma Lừ Thàng                  283,7          113.488.000  

5 Phình Hồ                  232,6            93.028.000  

6 Chống Xua                  175,4            70.144.000  

7 Hội Nông Dân                    57,2            22.872.000  

II KBT Loài và sinh cảnh MCC                  790,9          316.352.000  

1 Dế Xu Phình A + B                  299,7          119.860.000  

2 Háng Cuốn Rùa + Chống Xua                  164,7            65.880.000  

3 Ma Lừ Thàng                  150,2            60.068.000  

4 Phình Hồ                  176,4            70.544.000  
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Tổng               2.277,0          910.796.000  

 

Kết quả rà soát cho thấy có sự sai khác về diện tích rừng được chi trả và đặc biệt là sự sai khác về số hộ 

tham gia bảo vệ rừng được hưởng tiền DVMTR. Đây cũng là nguyên nhân khách quan do việc thực hiện 

chi trả tiền DVMTR dựa trên kết quả giao đất giao rừng và chưa có sự đầu tư đúng mức để cập nhật các 

biến động về diện tích và đối tượng được chi trả tiền DVMTR. 

Các bên cũng thống nhất mở 6 tài khoản chung cho 5 bản và 1 hội nông dân, 142 tài khoản cá nhân cho các 

hộ gia đình thuộc hai bản Phình Hồ và Chống Xua. Các trưởng bản phối hợp với các chủ rừng là tổ chức 

tiến hành lập danh sách chi tiết về chủ tài khoản cá nhân và bầu ban đại diện đứng tên đối với tài khoản 

chung. 

Đối với điểm thí điểm tại Hòa Bình, để thực hiện việc tạm ứng tiền DVMTR lần 1 năm 2018 cho hộ gia 

đình, cá nhân, Quỹ đã phối hợp với tư vấn, cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ UBND xã rà soát thực tế hiện 

trạng rừng và lập bản đồ chi trả DVMTR theo Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT. Kết quả rà soát trên 

địa bàn 10 xóm thuộc xã Tân Minh huyện Đã Bắc cho thấy có 501 hộ gia đình, cá nhân được hưởng tiền 

DVMTR (tăng 222 hộ so với năm 2017 là 279 hộ); diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR là 1.299 ha 

(tăng 500 ha so với 973 ha của năm 2017). Do số lượng hộ lớn và số tiền chi trả cho hộ gia đình nhỏ, nên 

để đảm bảo tính hiệu quả, Quỹ đã tiến hành họp với xã và các xóm để thống nhất phương án lựa chọn loại 

tài khoản. Các xóm thống nhất mở tài khoản chung của xóm và cử đại diện đứng tên tài khoản chung của 

xóm. Quỹ lập danh sách các chủ rừng theo từng xóm và danh sách người đại diện của xóm để mở tài khoản 

chung. 

Tại Đắk Nông, việc lập danh sách các đối tượng nhận tiền DVMTR được dựa trên kết quả rà soát diện tích 

rừng và đối tượng được chi trả năm 2017. Quá trình rà soát có sự tham gia của Quỹ BV&PTR tỉnh, Ban 

quản lý RPH Nam Cát Tiên, Ban quản lý RPH Thác Mơ, Ban quản lý RPH vành đai biên giới, UBND các 

xã và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở rà soát, Quỹ BV&PTR tỉnh và các bên đã thống nhất diện tích chi 

trả, kinh phí chi trả tạm ứng cho các chủ rừng (là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng bon) và người 

nhận khoán bảo vệ rừng.  

Bảng 6. Diện tích và kế hoạch chi trả qua TKNH tại huyện Tuy Đức và Đắk R’Lấp 

TT Tên chủ rừng/xã Diện 

tích (ha) 

Số lượng 

HGĐ nhận 

khoán 

BVR/chủ 

rừng  

Số tiền 

DVMTR chi 

tạm ứng qua 

TKNH (đồng) 

A Chủ rừng là tổ chức (BQL, tổ chức) 5.890  3.583.243.892 

B Chủ rừng có tổ chức giao khoán BVR 7.330 386 1.811.161.093 

1 BQLRPH Nam Cát Tiên  4.265 222 1.149.028.716 

1.1 Xã Nhân Đạo 1.883                95    507.261.342  

1.2 Xã Đạo Nghĩa 292                 16      78.543.570  

1.3 Xã Đắk Sin 675                 37    181.941.984  

1.4 Xã Hưng Bình 1.415                 74    381.281.820  

2 BQLRPH Thác Mơ  2.438 164   509.740.571  

C Chủ rừng là HGĐ, cá nhân, nhóm hộ 50 2     14.995.380  

D Chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn (bon) 772 5 128.790.181 

Tổng 12.553 393 5.488.409.360  
 

Dựa trên kết quả rà soát, Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức và các bên liên quan tiến hành lập danh sách chi tiết 

các chủ tài khoản là cá nhân là chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng, danh sách người đại diện cho 

các tài khoản chung của cộng đồng bon và tài khoản cho chủ rừng là tổ chức. 
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3.4.2. Mở TKNH cho bên nhận tiền DVMTR 

Thông qua kết quả rà soát, Quỹ BV&PTR các tỉnh đã lập danh sách các chủ rừng và người nhận khoán bảo 

vệ rừng để mở TKNH nhận tiền DVMTR. Dựa trên danh sách này, ngân hàng tiến hành mở TKNH để 

thanh toán tiền DVMTR. Kết quả mở TKNH và các dịch vụ liên quan như sau (bảng 7). 

Việc lựa chọn loại tài khoản để thanh toán tiền DVMTR do các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng thôn, 

bản và bon tự quyết định. Tại Yên Bái, trong có 5 tài khoản chung, nhưng có 2 bản mở tài khoản cá nhân 

cho các hộ gia đình trong bản (142 tài khoản). Tương tự, ở Đắc Nông, các số lượng các hộ gia đình tham 

gia bảo vệ rừng mở tài khoản cá nhân rất lớn, với 322 tài khoản, và số lượng tài khoản chung cho bon là 5. 

Tuy nhiên, ở Hòa Bình, 10 tài khoản chung được mở cho 10 xóm đại diện cho trên 500 hộ gia đình (bảng 

7).  

Một điểm tích cực là thông qua tuyên truyền, tập huấn, vai trò nữ trong nhận tiền DVMTR đã có những 

thay đổi đáng kể. Tỷ lệ nữ tham gia đại diện chủ tài khoản chung ở Hòa Bình khá cao (chiếm 30%), trong 

khi đó ở Yên Bái chủ tài khoản là nữ chiếm 15%. 

 

Bảng 7. Kết quả mở TKNH thanh toán tiền DVMTR tại các tỉnh thí điểm 

TT Loại TKNH/chỉ số  Yên Bái Đắc Nông  Hòa Bình 

1 Số lượng tài khoản của tổ chức  1 14 0 

2 Số lượng tài khoản cá nhân 142 313 0 

3 Số lượng tài khoản chung  6 5 10 

4 Số lượng thẻ ATM (thẻ) 110 105 0 

5 Tỷ lệ chủ TKNH là nữ (%) 15 18 30 

6 Tỷ lệ đăng ký SMS banking 0 92 0 

Các ngân hàng thực hiện mở tài khoản theo đúng quy định và đảm bảo chặt chẽ về hồ sơ. Tất cả các hồ sơ 

yêu cầu cho mở tài khoảng của tổ chức, tài khoản chung và tài khoản riêng đều được lưu trữ theo quy định 

tại Ngân hàng. Trong quá trình mở tài khoản, có một số phát hiện sau: 

• Người dân đã tiếp cận các dịch vụ vay vốn của Ngân hàng, nên việc mở và sử dụng TKNH không 

phải là vấn đề mới; 

• Có một số trường hợp sai khác giữa tên chủ rừng, người ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với 

tên chủ tài khoản. Điều này dẫn đến Ngân hàng phải rà soát và kiểm tra lại. 

• Hạn chế về tiếng phổ thông của một số đồng bào dân tộc ảnh hưởng đến tiến độ mở tài khoản; 

• Một số chủ hộ sử dụng giấy chứng minh thư để đặt cọc, hoặc bị mất hoặc bị hết hạn dẫn đến chậm 

mở TKNH. 

3.5. KẾT QUẢ CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA TKNH 
Tính đến thời điểm báo cáo (6/9/2018), tất cả 3 tỉnh tham gia thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH đã 

hoàn thành thanh toán tạm ứng tiền DVMTR. Trước khi tiến hành chi trả, Quỹ và ngân hàng tiến hành một 

số việc sau: 

• Quỹ, ngân hàng rà soát danh sách chi trả bổ sung, cập nhật danh sách nếu cần; 

• Quỹ phê duyệt danh sách và chuyển ủy nhiệm chi và danh sách chi tiền DVMTR tới ngân hàng; 

• Quỹ và ngân hàng thống nhất thời gian chi trả tại địa điểm thống nhất; 

• Quỹ tỉnh và chủ rừng công khai danh sách chi trả theo các chủ tài khoản tại UBND xã và thông 

báo tới trưởng thôn, bản, bon, xóm. 

• Ngân hàng thực hiện chuyển tiền vào TKNH của các chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng 

có theo danh sách chi trả phê duyệt; 

• Ngân hàng thông báo tới quỹ, chủ rừng là tổ chức, và các bên liên quan về thời gian tổ chức thanh 

toán lưu động tiền DVMTR tại địa điểm thống nhất (UBND xã). 

Tổng số tiền DVMTR rừng giao dịch qua TKNH 3 tỉnh thí điểm là 5,5 tỷ đồng, trong đó số tiền chi cho 

chủ rừng là tổ chức (tại Đắk Nông) 3,5 tỷ đồng (chiếm 66%). Số tiền chi qua tài khoản chung của 3 tỉnh là 

888 triệu đồng (21 tài khoản chung) và số tiền chi qua tài khoản cá nhân (455 tài khoản) là 986 triệu đồng.  
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Xét số tiền chi cho tài khoản chung và tài khoản cá nhân – là tài khoản của cộng đồng thôn, bon, xóm và 

của các cá nhân, hộ gia đình cho thấy sự khác nhau giữa các tỉnh. Ở Yên Bái, ngân hàng tổ chức chi trả lưu 

động tại UBND xã Dế Xu Phình trong 1 ngày (ngày 26/8/2018) và bố trí 7 quầy giao dịch. Số tiền DVMTR 

chi trả đến hộ gia đình (tài khoản cá nhân) là 204 triệu đồng, chiếm 24% tổng số tiền chi trả và chi trả cho 

tài khoản chung của cộng đồng bản (5 bản và 1 hội nông dân) là 644 triệu đồng (chiếm 76% tổng số tiền 

chi trả) (hình 3). Số tiền chi trả đạt 97% so với kế hoạch. Số hộ chủ tài khoản chưa nhận tiền DVMTR trong 

đợt thanh toán của ngân hàng là do bận công việc và sau đó các hộ này đã đến ngân hàng trực tiếp rút tiền. 

Trong số các hình thức nhận tiền DVMTR tại xã Dế Xu Phình, có 1 chủ tài khoản trực tiếp rút tiền tại máy 

rút tiền tự động (ATM) đặt tại phòng giao dịch của ngân hàng ở huyện Mù Căng Chải. 

Hình 3. Số tiền DVMTR chi trả tới tài khoản chung và TKCN tại 3 tỉnh thí điểm 

 

Tại Hòa Bình, tiền DVMTR chi trả hoàn toàn qua tài khoản chung của xóm và xóm chi trả đến các hộ gia 

đình trong xóm (500 hộ). Việc chi trả của ngân hàng NN&PTNT huyện Đà Bắc được thực hiện tại UBND 

xã Tân Minh và gồm 2 cán bộ chi trả, 1 bảo vệ và 1 lái xe. Việc tổ chức chi trả của Ngân hàng được thực 

hiện chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định của Ngân hàng. Tất cả các đại diện của chủ tài khoản chung đều 

có mặt. Sau khi ngân hàng hướng dẫn, đại diện các tài khoản chung điền vào mẫu rút tiền và thực hiện các 

thủ tục thanh toán như trình chứng minh thư nhân dân, kiểm đếm tiền, ký nhận tiền (xem hình 4). Việc 

thanh toán tiền DVMTR của ngân hàng diễn ra trong vòng 1,5 giờ và tổng số tiền DVMTR chi trả tạm ứng 

đến 10 tài khoản chung là 110 triệu đồng. 

Hình 4. Ngân hàng tổ chi trả DVMTR tại xã Dế Xu Phình và xã Tân Minh 

 
a) Ngân hàng tổ chức chi tiền DVMTR tại xã Dế 

Xu Phình, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái 

 
b) Ngân hàng tổ chức chi tiền DVMTR tại xã 

Tân Minh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình 

Tại Đắc Nông, Ngân hàng VietinBank và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắc Nông đã tổ chức chi trả 

tiền DVMTR tại UBND các xã. Số tiền DVMTR chi trả tới các chủ tài khoản cá nhân là 782 triệu đồng, 



17 
 

chiếm 86% tổng số tiền DVMTR chi trả cho tài khoản chung và tài khoản cá nhân (chi trả cho 313 tài khoản 

cá nhân); số tiền chi trả cho tài khoản chung của 5 cộng đồng bon là 129 triệu đồng, chiếm 14% (xem hình 

3). 

Chi trả tiền DVMTR của ngân hàng tại các tỉnh thí điểm rất chuyên nghiệp. Trước khi di chuyển xuống xã 

tổ chức chi trả, số tiền chi cho từng chủ tài khoản được chuẩn bị sẵn. Khi tiến hàng chi trả, cán bộ ngân 

hàng kiểm tra giấy chứng minh thư nhân dân và chữ ký của chủ tài khoản và người đại diện (với tài khoảng 

chung) để đảm bảo chi đúng người được chi trả theo danh sách và tài khoản đã mở. Đối với mỗi giao dịch, 

các chứng từ được lưu giữ bởi cán bộ ngân hàng như giấy rút tiền của chủ tài khoản được ký bởi chủ tài 

khoản và cán bộ ngân hàng sau khi hoàn tất rút tiền.  

3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ TIỀN DVMTR QUA 

TKNH 
Chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH đã có những tác động rõ ràng đến tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro 

(tính an toàn) và nâng cao hiệu quả (chi phí) trong tổ chức chi trả tiền DVMTR tới các chủ rừng là cá nhân, 

hộ gia đình và cộng đồng thôn, bản, bon; người nhận khoán bảo vệ rừng. 

3.6.1. Tính minh bạch 

Chi trả tiền DVMTR qua tài TKNH cho thấy sự minh bạch cao so với phương thức chi trả hiện hành và 

được thể hiện trên các khía cạnh sau. 

Thứ nhất, chi trả tiền DVMTR được thực hiện bởi bên thứ 3 (ngân hàng), mang tính độc lập, giảm các đầu 

mối trung gian. So với hình thức chi trả do Quỹ BV&PTR và Chủ rừng là tổ chức đang thực hiện, thì số 

đầu mối đi chi trả đã giảm. Đối với Quỹ BV&PTR các tỉnh, sẽ giảm đi đầu mối là các ban chi trả cấp huyện, 

xã (nếu có); với chủ rừng là tổ chức, không cần thiết phải thành lập tổ chi trả (thường từ 3-5 người) để trả 

tiền DVMTR tới người nhận khoán bảo vệ rừng.  

Thứ 2, hồ sơ mở tài khoản và rút tiền DVMTR từ TKNH được thực hiện theo quy định của ngân hàng, đảm 

bảo tính chặt chẽ và rõ ràng. Các bằng chứng chi trả tiền DVMTR tới tài khoản của chủ rừng và người nhận 

khoán bảo vệ rừng được lưu giữ trên hệ thống của ngân hàng và có thể dễ dàng truy cập. Các bằng chứng 

này bao gồm ủy nhiệm chi của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh, lệch chuyển tiền và xác nhận chuyển tiền tới danh 

sách tài khoản được ủy nhiệm. Ngoài ra, khi ngân hàng tổ chức chi trả lưu động, chứng từ chi trả được ký 

nhận bởi chủ tài khoản và cán bộ ngân hàng và được lưu giữ cho từng tài khoản và từng giao dịch. So với 

phương thức chi trả hiện nay của Quỹ và chủ rừng là tổ chức, thường chứng từ là danh sách chi trả có ký 

nhận tiền của người nhận tiền và danh sách này thường lập cho thôn, bản, xóm với hàng chục đến hàng 

trăm người nhận tiền. 

Ông Lý A Chênh, bản Phìn Hồ xã Dế Xu Phình huyện Mù Căng Chải cho rằng “trước đây xã nhận tiền 

DVMTR, sau đó chi về cho Trưởng bản và trưởng bản chi đến hộ gia đình. Trưởng bản chi thế nào thì biết 

thế thôi. Bây giờ chi qua ngân hàng thì rất rõ, mình biết mình được bao nhiêu tiền và mình cũng mở ATM, 

tự đi rút tiền vì dùng ATM rồi”.  

Ông Hà Văn Anh, đại diện cho chủ tài khoản của Xóm Diều Nọi, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc cho rằng 

“chi trả qua ngân hàng rất rõ ràng, không phải qua trung gian và không bị trừ các khoản phí đóng góp. 

Ngân hàng yêu cầu cả ba người đại diện nhóm đều có mặt để rút tiền, như thế mọi người giám sát nhau. 

Trưởng đây chỉ trưởng xóm biết”. 

Thứ 3, các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, bản, bon; người nhận khoán bảo vệ rừng, đặc 

biệt là nữ được trao cơ hội và nêu ý kiến trong các cuộc họp thôn và có tiếng nói trong việc thảo luận và 

quyết định loại tài khoản (cá nhân, tài khoản chung); bầu người đại diện của thôn, bản, bon đứng tên chủ 

tài khoản chung để nhận tiền DVMTR. So với phương thức chi trả hiện hành, người dân trong thôn, bản, 

bon gần như không có cơ hội nêu ý kiến và không có tiếng nói trong quá trình lựa chọn đại diện của thôn, 

bản, nhóm để nhận tiền DVMTR.  

Thứ 4, ngoài sự minh bạch của ngân hàng đối với quy định về thủ tục, hồ sơ chứng từ, chi trả chuyên nghiệp 

thì việc tính minh bạch còn thể hiện qua việc công khai số tiền chi trả, kế hoạch chi trả của ngân hàng tới 

xã và các thôn, bản.  

Thứ 5, ngân hàng chi trả tiền DVMTR theo hình thức lưu động tại UBND xã chịu sự giám sát của xã, Quỹ 

BV&PTR, chủ rừng là tổ chức, các đoàn thể và các bên liên quan. 
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Tuy nhiên, trong quá trình thí điểm, phần lớn các chủ tài khoản chưa áp dụng SMS banking. Lý do chính 

do thời gian thực hiện chi trả tương đối ngắn, và các chủ tài khoản chưa có nhu cầu thực hiện và phí dịch 

vụ SMS banking tương đối cao. Việc sử dụng SMS banking cần xem xét để áp dụng đối với các tài khoản 

chung của thôn, bản, bon. 

3.6.2. Tính an toàn 

Ngân hàng thực hiện chi trả tiền DVMTR rõ ràng mang lại mức độ an toàn tốt hơn trong thực hiện chi trả 

tiền DVMTR so với phương thức chi trả do Quỹ BV&PTR, chủ rừng là tổ chức thực hiện. Hầu kết địa bàn 

thực hiện chính sách chi trả DVMTR là vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, hiểm trở, hoang vắng. 

Chính vì vậy, việc vận chuyển tiền mặt của Quỹ BV&PTR, chủ rừng là tổ chức trong quá trình tổ chức chi 

trả sẽ có rủi ro cao hơn.  

Ngân hàng là tổ chức tài chính chuyên nghiệp nên nghiệp, có chức năng, nghiệp vụ và phương tiện để vận 

chuyển tiền, thực hiện các dịch vụ thanh toán lưu động. Ngân hàng có quy định chặt chẽ về vận chuyển tiền 

và thủ tục mở TKNH, rút tiền mặt. Ngoài ra việc lưu giữ thông tin khách hàng có tính bảo mật và các hồ 

sơ liên quan đến thanh toán được lưu giữ trên hệ thống ngân hàng. 

3.6.3. Tính hiệu quả 

Hiệu quả của phương thức chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH được đánh giá dựa trên chi phí tổ chức 

chi trả, thời gian và số công tổ chức chi trả tới các chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng. Các phân 

tích này dựa trên sự so sánh tại cùng một địa điểm thí điểm giữa việc tổ chức chi trả của Quỹ BV&PTR cấp 

tỉnh, các chủ rừng là tổ chức và ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán. 

Tổ chức chi trả tiền DVMTR của ngân hàng tại UBND xã đã giúp giảm đáng kể thời gian (bao gồm cả thời 

gian đi lại). Thời gian chi trả của ngân hàng là giảm 50%, 86% và 57% tại các điểm thí điểm ở Yên Bái, 

Hòa Bình và Đắk Nông (hình 5).  

 

Hình 5. Thời gian chi trả của Quỹ tỉnh và chủ rừng là tổ chức tại các điểm thí điểm 

 

Tuy nhiên, thời gian chi trả mới phản ánh một phần tính hiệu quả trong chi trả tiền DVMTR. Trong tổ chức 

chi trả, kể cả ngân hàng, quỹ tỉnh và chủ rừng là tổ chức thường bố trí nhân lực tham gia khác nhau. Phân 

tích về số công thực hiện chi trả tại các điểm thí điểm cho thấy tại Yên Bái số công chi trả của ngân hàng 

giảm 38% so với số công do Quỹ tỉnh và Ban quản lý PRH và KBT Mù Căng Chải thực hiện. Tại Hòa 

Bình, số công giảm đi chi trả giảm tới 83% và tại Đắk Nông số công giảm 92% khi ngân hàng thực hiện 

chi trả tiền DVMTR (hình 6). 

Hình 6. Số công thực hiện chi trả tiền DVMTR tại các điểm thí điểm 
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Trên cơ sở thời gian chi trả và số ngày công chi trả thực hiện bởi Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức và ngân 

hàng, phân tích chi phí (tài chính) cho thấy chi trả tiền DVMTR do ngân hàng thực hiện có hiệu quả cao 

hơn rất nhiều so với Quỹ tỉnh và chủ rừng là tổ chức tổ chức chi trả. Chi phí cho tổ chức chi trả tiền DVMTR 

của ngân hàng đã làm giảm 62% chi phí so với chi phí của Quỹ tỉnh và chủ rừng là tổ chức tại điểm thí 

điểm ở Yên Bái. Mức giảm này là 43% ở Hòa Bình và 69% ở Đắk Nông (hình 7).\ 

 

Hình 7. Chi phí thực hiện chi trả tiền DVMTR ở các điểm thí điểm 

 

Có thể thấy Ngân hàng thực hiện dịch vụ chi trả tiền DVMTR tại 3 tỉnh thí điểm có hiệu quả cao hơn rõ rệt 

so với hình thức chi trả do Quỹ BV&PTR và chủ rừng là tổ chức thực hiện. Do không phải là tổ chức tài 

chính chuyên nghiệp, nên Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức khi tiến hành chi trả sẽ mất nhiều thời gian trong 

kiểm đếm tiền và kiểm soát hồ sơ trong quá trình chi trả.  

Mặc dù hiệu quả của việc chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH là rất đáng kể, nhưng hiệu quả này sẽ tiếp 

tục được cải thiện hạn chế việc chi trả tiền DVMTR theo hình thức thanh toán lưu động. Nghĩa là cần tăng 

số tiền chi trả DVMTR rút tại các quầy giao dịch của ngân hàng. Điều này là hoàn toàn có thể áp dụng đối 

với các tài khoản chung mở cho các chủ rừng là cộng đồng, các nhóm hộ và cộng đồng nhận khoán bảo vệ 

rừng. Các chủ tài khoản này hoàn toàn có thể chủ động rút tiền tại các quầy giao dịch của ngân hàng.  

Báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (2017) cho thấy hình thức chi trả tiền 

DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng thông qua TKNH mang lại hiệu quả rất cao. So với phương thức 

chi trả do Quỹ BV&PTR tỉnh thực hiện, chi phí thông qua chuyển khoản tới TKNH của cộng đồng đã giảm 

84% (chi phí của Quỹ BV&PTR đi chi trả là 35,7 triệu và chi phí qua ngân hàng là 6,1 triệu). Với hiệu quả 



20 
 

này, đã có 222 trong tổng số 277 cộng đồng áp dụng hình thức chi trả qua TKNH và số tiền chi trả năm 

2017 chiếm 82% số tiền chi trả.  

3.6.4 Bình đẳng giới 

Trước khi thực hiện chi trả thông qua TKNH (năm 2017), tỷ lệ nữ nhận tiền chi trả rất thấp, dưới 5%. Tuy 

nhiên, trong quá trình thí điểm, số liệu cho thấy tỷ lệ nữ đứng tên chủ tài khoản là 14% ở Yên Bái, 18% ở 

Đăk Nông và 30% ở Hòa Bình. Điều này đã cho thấy việc thúc đẩy bình đẳng giới trong chi trả DVMTR 

thông qua TKNH là hoàn toàn khả thi nếu một số yếu tố sau được tính đến: 

• Các nội dung liên quan đến cả nam, nữ cùng bàn bạc, thảo luận và đồng thuận trong việc đứng tên 

chủ tài khoản (tài khoản cá nhân và tài khoản chung), ra quyết định sử dụng tiền chi trả DVMTR 

cần được nhấn mạnh trong suốt quá trình truyền thông, tập huấn về DVMTR. 

• Tại một số địa bàn có đông người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là phụ nữ gặp rào cản về ngôn 

ngữ, các hoạt động tuyên truyền, phố biến thông tin, mở tài khoản và thanh toán tiền nên sử dụng 

tiếng địa phương.  

• Các hình thức tuyên truyền, tập huấn nên đa dạng gần gũi với bà con như kịch, thơ, hát etc.   

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 
Thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR qua TKNH đã đánh giá được tính khả thi và tổng kết kinh nghiệm 

trong quá trình triển khai thực tế. Thực hiện dịch vụ chi trả của Ngân hàng rất chuyên nghiệp và phương 

thức chi trả này khẳng định sự ưu việt về tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong tổ chức chi trả tiền 

DVMTR tới các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng thôn, bản, bon; người nhận khoán bảo vệ rừng 

với các chủ rừng là tổ chức. Tại các tỉnh thí điểm cho thấy hiệu quả của phương thức chi trả tiền DVMTR 

qua TKNH là rõ ràng và phương thức chi trả này làm giảm chi phí trung bình trong tổ chức chi trả tiền 

DVMTR là 58% (mức giảm từ 43 – 69%) so với phương thức chi trả do Quỹ BV&PTR tỉnh và chủ rừng là 

tổ chức đang thực hiện.  

Chi trả tiền DVMTR qua TKNH đã phát huy được sự công bằng và vai trò của giới trong nhận tiền DVMTR. 

Tỷ lệ nữ là chủ tài khoản đã tăng lên đáng kể, từ dưới 5% trong phương thức chi trả hiện tại đã tăng lên 

15% đối với hình thức chi trả qua ngân hàng (Yên Bái) và 18% tại Đắk Nông. Tỷ lệ nữ tham gia vào tài 

khoản chung là 30% tại Hòa Bình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bình đẳng giới trong nhận tiền và quản lý 

tiền DVMTR phụ thuộc vào sự hiểu biết của cả người dân và chính quyền địa phương về tầm quan trọng 

của bình đẳng giới đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Phương thức tuyên truyền hiệu quả sẽ giúp cải thiện 

sự tham gia của nữ trong nhận tiền DVMTR. 

Có rất nhiều cơ hội để nhân rộng phương thức thanh toán này do mạng lưới ngân hàng phát triển, cạnh 

tranh cao và sự phát triển của các dịch vụ thanh toán điện tử. Áp dụng phương thức chi trả tiền DVMTR 

thông qua TKNH sẽ giải phóng nguồn lực của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng nhằm tập trung vào các hoạt 

động như huy động tài chính, theo dõi giám sát, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các chủ rừng 

và người nhận khoán bảo vệ rừng trong quản lý tài chính hiệu quả cho phát triển sinh kế và xóa đói giảm 

nghèo. 

Hiệu quả của phương thức chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH sẽ tiếp tục được cải thiện nếu hạn chế số 

lượng tiền thanh toán lưu động của ngân hàng tới các chủ rừng và người bảo vệ rừng là cộng đồng thôn, 

bản, bon và người nhận khoán bảo vệ rừng; hệ thống tài khoản nhận tiền và thanh toán tiền DVMTR cùng 

hệ thống ngân hàng. Quan hệ đối tác lâu dài giữa Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh với tổ chức thực 

hiện dịch vụ thanh toán tiền chi trả DVMTR sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng trong thực hiện chính sách chi 

trả DVMTR. 

4.2. KIẾN NGHỊ 
a) Đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam:  

• Sớm ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chi trả tiền DVMTR qua TKNH 

• Ban hành hướng dẫn thực hiện chi trả tiền DVMTR thông qua TKNH để có thể sớm nhân rộng và 

áp dụng trên phạm vi toàn quốc;  
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• Rà soát các và sửa đổi quy định về tài chính, thủ tục hồ sơ thanh quyết toán khi áp dụng phương 

thức chi trả tiền DVMTR qua TKNH 

b) Quỹ BV&PTR các tỉnh và các chủ rừng là tổ chức 

• Sử dụng tài khoản nhận tiền và tài khoản thanh toán tiền DVMTR trên cùng một ngân hàng để nâng 

cao tính hiệu quả, giảm các chi phí liên quan đến tổ chức chi trả tiền DVMTR;  

• Tổ chức chi trả tiền DVMTR lưu động (tại điểm thuận lợi nhất có thể) chỉ nên áp dụng với các địa 

bàn khó khăn và người được nhận tiền DVMTR không có khả năng tiếp cận với ngân hàng. Điều 

này sẽ giúp giảm các chi phí liên quan đến chi phí thanh toán lưu động của ngân hàng và nâng cao 

hiệu quả chi trả. -> -> Em đề nghị thay khuyến nghị này bằng: Để đảm bảo việc người dân có thể 

tiếp cận được dịch vụ chi trả (đặc biệt là tại các địa bàn mà người dân đặc biệt là phụ nữ người dân 

tộc thiểu số gặp khó khăn về trong việc đi lại), việc tổ chức chi trả DVMTR lưu động là phương án 

tối ưu và hiệu quả.  

• Thúc đẩy tiến độ rà soát diện tích rừng được chi trả và các đối tượng được chi trả đảm bảo giảm 

thiểu tối đa sự sai khác về diện tích rừng được chi trả theo các chủ rừng và người bảo vệ rừng;  

• Xây dựng tài liệu và năng lực tuyền thông cho các Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, đặc biệt 

lưu ý ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bao dân tộc, phụ nữ dân tộc thiểu số gặp rào 

cản về ngôn ngữ tham gia chính sách chi trả DVMTR;  

• Lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong quá trình xây dựng tài liệu vàn năng lực truyền thông cho 

các Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng; 

• Cần xem xét việc áp dụng SMS banking đối với các tài khoản chung để nâng cao tính minh bạch 

trong thanh toán tiền DVMTR. 

• Tăng cường giám sát chia sẻ (bao gồm đại diện cả nam và nữ) tiền chi trả DVMTR đối với các chủ 

rừng, người nhận khoán bảo vệ rừng là cộng đồng thôn, bản, bon; nhóm hộ thông qua hỗ trợ xây 

dựng quy chế chia sẻ lợi ích tại thôn, bản, bon và thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và xử lý các 

khiếu nại và tranh chấp (nếu có). 

• Hỗ trợ quản lý và sử dụng hiệu quả tiền chi trả DVMTR của các cộng đồng, nhóm hộ trong phát 

triển sinh kế và xóa đói, giảm nghèo. 

c) Đối với Ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh toán tiền DVMTR: 

• Xem xét tính đặc thù của dịch vụ thanh toán tiền chi trả DVMTR để áp dụng linh động và miễn 

giảm các phí liên quan đến phí chi tiền mặt lưu động, quản lý tài khoản, phí SMS banking, quy 

định về số dư tối thiểu trong tài khoản, áp dụng quy định về tài khoản ngủ khi không có giao dịch 

d) Các nhà tài trợ và các tổ chức khác: 

• Tiếp tục hỗ trợ trong xây dựng tài liệu và năng lực truyền thông cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

các tỉnh;  

• Xây dựng năng lực trong huy động nguồn tài chính của Quỹ và quản lý tài chính của cộng đồng 

thôn, bản, bon. 
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