
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2020 
                
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích  

các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng 

dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ  

môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

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

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 73/TTr-SNN ngày 14/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH      

Điều 1. Phê duyệt Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các 

khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung như sau:  

1. Đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

a) Các đối tượng sử dụng và đã chi trả DVMTR 

- Đối tượng sử dụng DVMTR là các nhà máy thủy điện: 03 nhà máy, gồm: 

+ Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 

1: công suất thiết kế 2,4 MW, nằm trên lưu vực sông Bắc Khê. Năm 2018, sản 

lượng điện thương phẩm là 5.436.680 KW, năm 2019 là 6.896.730 KW. 

+ Nhà máy thủy điện Thác Xăng thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 

1: công suất thiết kế 20,0 MW, nằm trên lưu vực sông Bắc Giang. Năm 2018, sản 

lượng điện thương phẩm là 89.965.034 KW, năm 2019 là 108.735.986 KW. 

+ Nhà máy thủy điện Bản Quyền thuộc công ty TNHH MTV Thủy điện Bản 

Quyền: công suất thiết kế 1,0 MW, nằm trên lưu vực đập Bản Quyền. Năm 2018, 

sản lượng điện thương phẩm là 3.005.641 KW, năm 2019 là 3.171.038 KW. 

- Đối tượng sử dụng DVMTR là cơ sở sản xuất nước sạch: Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Lạng Sơn với 10 chi nhánh cấp nước thành viên. Năm 2018, năm 

2019 sản lượng đạt 18.449.970 m3 nước thương phẩm.  
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b) Các đối tượng sử dụng và chi trả DVMTR tiềm năng: kết quả điều tra xác 

định được 10 đối tượng, danh sách tại phụ biểu 02 kèm theo Quyết định này. 

2. Phạm vi lưu vực và diện tích các loại rừng có cung ứng DVMTR và 

diện tích quy đổi 

Kết quả điều tra xác định phạm vi diện tích các lưu vực sử dụng DVMTR 

trên địa bàn tỉnh là 463.094,69 ha, trong đó diện tích rừng có cung ứng DVMTR 

trong lưu vực là 313.593 ha, diện tích cung ứng được quy đổi là 242.765,80 ha. Cụ 

thể phạm vi, ranh giới các lưu vực được xác định trên hệ thống bản đồ kèm theo. 

3. Đối tượng cung ứng DVMTR 

 Tổng diện tích cung ứng DVMTR trong toàn tỉnh được xác định trên 09 lưu 

vực, với tổng diện tích cung ứng quy đổi là 242.765,80 ha. Chia làm 2 nhóm: 

a) Nhóm I: gồm 134 chủ rừng là UBND xã, phường, thị trấn (trong đó có 09 

xã nằm trong 02 lưu vực); 54 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, bản và 33.614 

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR 

được quy đổi là 233.721,04 ha. 

 b) Nhóm II: gồm có 10 chủ rừng (Ban Quản lý rừng đặc dụng, Công ty lâm 

nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp...) với tổng diện tích rừng có cung 

ứng DVMTR được quy đổi là 9.044,76 ha.  

(chi tiết tại phụ biểu 06 kèm theo) 

4. Giá trị và hình thức chi trả DVMTR  

 a) Giá trị thu, chi Quỹ DVMTR 

- Tổng giá trị thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR năm 2018, 2019 là: 

8.670.246.420 đồng (tám tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, hai trăm bốn mươi sáu 

nghìn, bốn trăm hai mươi đồng), trong đó:  

- Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 là: 444.002.760 đồng; 

- Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 là: 7.153.236.720 đồng; 

- Công ty TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền là: 222.360.444 đồng; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn là: 850.646.496 đồng. 

(chi tiết tại phụ biểu 07 kèm theo) 

Giá trị chi trả DVMTR sẽ được tính toán và thay đổi hàng năm tùy thuộc 

vào sản lượng điện, sản lượng nước thương phẩm, sản lượng nước thô sử dụng và 

doanh thu của năm đó theo giá trị thực tế mà các đơn vị sử dụng DVMTR đạt được 

hoặc khi phát sinh các đối tượng sử dụng DVMTR mới phải thực hiện việc chi trả 

DVMTR theo quy định. 

- Giá trị chi trả năm 2018, 2019 cụ thể như sau: 

+ Chi phí quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Chi cục Kiểm 

lâm) 10%: 867.024.642 đồng. 
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+ Chi trả cho các đối tượng cung ứng DVMTR 90%: 7.803.221.778 đồng. 

(chi tiết tại phụ biểu 08 đính kèm). 

 b) Hình thức chi trả 

Áp dụng hình thức chi trả gián tiếp: bên sử dụng DVMTR trả tiền cho bên 

cung ứng DVMTR ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại 

điểm b, khoản 3 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp. Các đối tượng sử dụng DVMTR 

hợp đồng chi trả với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Chi cục Kiểm lâm), 

qua đó chi trả cho các chủ rừng. 

 c) Cách thức chi trả 

Triển khai thực hiện chi trả tiền dịch vụ DVMTR cho chủ rừng là: Tổ chức; 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản; UBND cấp xã, các cơ quan, tổ 

chức chính trị - xã hội;... thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán 

điện tử. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì: 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 

sử dụng và đơn vị cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chính 

sách chi trả DVMTR. 

- Giao Chi cục Kiểm lâm/Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp 

với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng, 

đơn vị cung ứng DVMTR lập kế hoạch chi trả DVMTR cụ thể hàng năm trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Trong trường hợp có phát sinh về đối tượng sử dụng, đối tượng cung ứng  

DVMTR hoặc khi có thay đổi về chính sách, mức chi trả, phương thức chi trả của 

các đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền DVMTR, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Các sở, ngành: Thông tin và truyền thông, Công Thương, Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Cục Thuế tỉnh,... theo chức 

năng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên 

truyền, vận động và triển khai các nội dung chính sách chi trả DVMTR trên địa 

bàn mang lại hiệu quả. 

3. Chi cục Kiểm lâm/Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh chủ trì hướng 

dẫn, kiểm tra và thẩm định, nghiệm thu việc lập kế hoạch thu và chi trả DVMTR, 

chịu trách nhiệm trong quản lý, thanh toán và quyết toán Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng của tỉnh hàng năm theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chi trả DVMTR; xây dựng, phê 
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duyệt phương án chi trả DVMTR cấp huyện gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh làm 

cơ sở cho chi trả; chủ trì giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện 

chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn. 

5. Các đơn vị sử dụng DVMTR: phối hợp với các cơ quan chức năng thực 

hiện công tác rà soát, tính toán lưu vực cung cấp DVMTR. Thực hiện nghĩa vụ nộp 

tiền sử dụng DVMTR theo quy định, đúng kỳ hạn. 

6. Các đơn vị chủ rừng: hàng năm tổ chức nghiệm thu thành quả, triển khai 

cấp phát tiền khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng bảo đảm quy định; phối hợp 

với chính quyền thôn/xã và kiểm lâm địa bàn kiểm tra hoạt động khoán bảo vệ 

rừng của hộ gia đình, nhóm, tổ bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm/Giám đốc 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ 

rừng cung ứng và đơn vị sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Tổng cục Lâm nghiệp;                              (b/c) 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH-NC, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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