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THỬ NGHIỆM VÀ PHẢN HỒI

KHUNG NỘI DUNG VÀ BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT – BÁO CÁO –

ĐÁNH GIÁ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

Mục đích thực hiện giám sát – báo cáo – đánh giá chi trả DVMTR 

Mục đích thực hiện giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR 

• Mô tả và phản ánh được đầy đủ quá trình thực hiện

chính sách chi trả DVMTR ở cấp tỉnh/địa phương;

• Giúp cung cấp thông tin xác thực về tình hình thực

hiện (kết quả & tác động) chi trả DVMTR theo hướng

minh bạch, công bằng và hiệu quả ở cả ba khía

cạnh: môi trường – kinh tế - xã hội

Giúp theo dõi, thu thập và cung cấp thông tin từ các bên liên quan

Tính cần thiết thực hiện giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR 

• Người sử dụng DVMTR có đang tuân thủ các yêu cầu, quy định về chi 

trả DVMTR đúng, đủ và kịp thời? 

• Người nhận tiền chi trả có đang thực hiện đúng – đủ trách nhiệm và

nghĩa vụ của mình? Rừng vẫn bị mất dù tiền chi trả DVMTR vẫn đầy đủ và

kịp thời; Yêu cầu giải trình về quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR?

• Chi trả DVMTR được thực hiện dưới hình thức ủy thác thông qua Quỹ

BVPTR: bên sử dụng DV và cả bên cung ứng DV đều có quyền được cung

cấp thông tin về tiến trình chi trả DVMTR đang thực hiện như thế nào. 

• Có thể đánh giá xác thực về chất lượng thực hiện và tác động của chính

sách trong thực tế về cả 3 khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội. 

Nguồn: VNFF, 2015

Các khái niệm sử dụng 

Hoạt động giám sát – báo cáo là gì? Giám sát là việc liên tục thu nhập và lưu trữ thông tin  

nhằm cung cấp cho cấp quản lý và các bên liên quan về tình hình, tiến độ thực hiện cũng như 

các bằng chứng/dấu hiệu về tác động tích cực/tiêu cực của quá trình thực hiện chi trả DVMTR 

trong thực tế. 

Quá trình giám sát giúp các bên theo dõi những kết quả đạt được, kịp thời hỗ trợ cho việc ra 

quyết định, đảm bảo việc giải trình trách nhiệm và tạo nền tảng cho việc đánh giá và bài học 

kinh nghiệm. 

Hoạt động đánh giá là gì? Đánh giá là việc xem xét theo định kỳ một cách hệ thống và khách 

quan về các hoạt động chi trả DVMTR. Mục tiêu của đánh giá thường để xác định tính phù hợp, 

mức độ hoàn thành mục tiêu, tính hiệu quả, tác động và cả tính bền vững của chính sách. 

Quá trình đánh giá cần được cung cấp các thông tin đáng tin cậy, đầy đủ và hữu ích. Các thông 

tin, dữ liệu, báo cáo từ hoạt động giám sát sẽ được coi là những yếu tố đầu vào cho đánh giá. 

• Một hệ thống giám sát – báo cáo – đánh giá chi trả DVMTR sẽ được thiết lập và vận hành đồng bộ, 

thống nhất từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh và báo cáo cấp trung ương. 

Chủ thể thực hiện:

• Quỹ BVPTR cấp tỉnh: sử dụng hướng dẫn này để phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát thực hiện

và đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR trên các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội dựa trên thông

tin theo dõi, giám sát thu thập được;

• Chủ rừng tổ chức (hoặc Hạt Kiểm lâm, UBND xã): sẽ sử dụng một phần nội dung phù hợp trong

hướng dẫn này để theo dõi, giám sát kết quả thực hiện chi trả DVMTR tại địa bàn và báo cáo cho

Quỹ BVPTR cấp tỉnh (và cơ quan liên quan khác).

• Quỹ BVPTR trung ương hoặc tư vấn độc lập (tổ chức, cá nhân): có thể sử dụng để đánh giá kết

quả, hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR đối với cả ba nguyên tắc (minh bạch, công bằng và hiệu quả) 

Kết quả kỳ vọng và hệ thống tổ chức thực hiện
Giám sát – báo cáo – đánh giá chi trả DVMTR 

Kết quả kỳ vọng Định kỳ thực hiện:

• Số liệu theo dõi, giám sát quá trình thực hiện và kết quả thực hiện chi trả DVMTR tại địa

phương được Quỹ BVPTR cấp tỉnh và chủ rừng thực hiện thường xuyên và định kỳ theo

biểu mẫu hướng dẫn;

• Đánh giá và báo cáo đánh giá quá trình, kết quả và hiệu quả thực hiện theo định kỳ hàng

năm;

• Đánh giá của Quỹ BVPTR Việt Nam hoặc tư vấn độc lập về mức độ đáp ứng tính minh

bạch, công bằng và cả hiệu quả được khuyến nghị thực hiện 3-5 năm/lần tùy theo yêu cầu

giám sát-đánh giá, mục đích quản lý hoặc điều chỉnh chính sách của Hội đồng quản lý quỹ

hoặc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT).

Kết quả kỳ vọng và hệ thống tổ chức thực hiện  
Giám sát – báo cáo – đánh giá chi trả DVMTR 
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HỆ THỐNG VẬN HÀNH, THỬ NGHIỆM VÀ THÍ ĐIỂM 
Thực hiện giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR 

UBND 
xã

Hoạt động tuần tra BVR theo định kỳ hoặc bất thường

HĐND 

tỉnh
UBND 

tỉnh

Bộ NN-PTNT:

Tổng cục Lâm nghiệp

Sở TN-

MT

Sở TC Sở NNPTNT 

/ Chi cục KL

Hội đồng quản lý Quỹ

Ban Kiểm soát

Quỹ BVPTR

Việt Nam

Ban Điều hành

Quỹ BVPTR tỉnh

Chủ rừng, tổ chức 

QLBVR, công ty LN

Hạt Kiểm lâm

Trạm QLBVR Kiểm lâm địa bàn xã

Tổ Bảo vệ rừng
(xã, thôn cộng đồng nhóm hộ)

Báo cáo trực tiếp

Chia sẻ thông tin 

Quá trình này sẽ giúp nhìn rõ được những điểm mạnh 
cũng như những vấn đề, lỗ hổng, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện chi trả DVMTR trên toàn hệ thống; 

từ đó cung cấp các khuyến nghị tới các cấp quản lý 
(Hội đồng Quỹ BVPTR tỉnh và Quỹ BVPTR Việt Nam) 

để kịp thời điều chỉnh nhằm nâng cao được chất 
lượng thực hiện và hiệu quả đạt được của chính sách. 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

LÀO CAI 

VQG Hoàng Liên: xã 

San Sản Hồ

KON TUM 

KBTTN Ngọc Linh: 

Xã Đăk Man

THỪA THIÊN 
HUẾ 
Huyện Phước Sơn: thôn Tân 

Mỹ, xã Phong Mỹ 

• Bắt đầu: tháng 4/2016

• Cuộc họp kỹ thuật: 9 (Quỹ BVPTR Việt Nam và 

chuyên gia, tư vấn) 

• Hội thảo tham vấn: 2 (Hà Nội: 24/5/2016 và Huế: 
14/2/2017) 

• Góp ý bằng văn bản:  14 Quỹ tỉnh gửi góp ý (tháng 
9/2016)

• Số lần thử nghiệm – đánh giá khả thi: 3 
- Thừa Thiên Huế: 14-15/2/2017; 

- Lào Cai: 28/2 – 4/3/2017 và 
- Kon Tum: 5/3 – 10/3/2017 

• Triển khai thực hiện thí điểm: Đắk Lắk (tháng 9 -
11/2017)

ĐẮK LẮK

VQG Chư Yang Sin

Xã Hòa Lễ, huyên 

Krông Bông

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ
Bộ chỉ số và công cụ  giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR 

• Nội dung cần đơn giản, khả thi khi áp dụng. 

• Các chỉ số thành phần đều được thiết kế với ba cấp độ khác nhau theo đúng quy
trình: (i) giám sát; (ii)  báo cáo và (iii) đánh giá. 

• Việc xây dựng thang điểm và cho điểm chỉ dành cho các chỉ số đánh giá (11 chỉ số; 
19 câu hỏi), mà không áp dụng đối với chỉ số giám sát – báo cáo. 

• Hoạt động giám sát – báo cáo tập trung vào việc thu thập, lưu trữ và hệ thống hóa
lại thông tin, dữ liệu liên quan đến chi trả DVMTR một cách rõ ràng và chi tiết
nhằm mô tả được một cách toàn diện đầy đủ về tiến trình thực hiện chi trả DVMTR, 

các kết quả đầu ra và đảm bảo giữ đúng được các mục tiêu đề ra của chính sách. 

• Hoạt động giám sát – báo cáo - đánh giá cần thực hiện theo cơ chế có sự tham gia, 

thúc đẩy thảo luận mở và phản hồi từ các bên thực hiện để có thể tiếp tục mở
rộng, điều chỉnh và hoàn thiện trong tương lai. 

• Phù hợp với khả năng tài chính và năng lực kỹ thuật của các Quỹ BVPTR và các bên

liên quan tại địa phương. 

Bộ chỉ số giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR (t.t)

HỢP PHẦN MINH BẠCH CÔNG BẰNG HIỆU QUẢ Tổng số

Tiêu chí 3 3 4 10

Chỉ số 6 4 12 22

Câu hỏi 16 8 44 68

Thông tin chi tiết về bộ chỉ số và bộ công cụ thực hiện tại tài liệu Hướng dẫn

KHUNG NỘI DUNG – BỘ CHỈ SỐ  THỰC HIỆN GIÁM SÁT – BÁO CÁO – ĐÁNH GIÁ CHI TRẢ DỊCH 

VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CẤP TỈNH (dự thảo 6) 

10 tiêu chí, 22 chỉ số và 68 câu hỏi 

Bộ chỉ số giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR

I. Tính minh bach
I.1. Thông tin, dữ liệu về chi trả DVMTR

được công khai đầy đủ

I.1.1 – Khả năng cung cấp thông tin về chi trả 

DVMTR của Quỹ tỉnh và các đầu mối chi trả 

I.1.2 Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu về chi trả

DVMTR của Quỹ tỉnh

I.2 – Đảm bảo khả năng tiếp cận

thông về chi trả DVMTR 

I.2.1 - Mức độ công khai các dữ liệu về chi trả 

DVMTR

I.2.2 - Hình thức công khai các thông tin, dữ liệu về chi trả 

DVMTR

I.3 – Giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại I.3.1 – Thiết lập kênh giải đáp thắc mắc và giải quyết 

khiếu nại chi trả DVMTR

I.3.2 – Kết quả giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại 

10 tiêu chí, 22 chỉ số và 68 câu hỏi 

Bộ chỉ số giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR (t.t) 

II. Tính Công bằng
II.1. Chi trả DVMTR công bằng theo chất

lượng rừng cung ứng dịch vụ

II.1.1 – Mức độ áp dụng các hệ số K hoặc 

phương thức điều tiết đơn giá chi trả để đảm 

bảo tính công bằng trong chi trả DVMTR

II.2 – Chi trả DVMTR công bằng với 

công QLBVR của đối tượng cung ứng

dịch vụ

II.2.1 –Độ chính xác trong chi trả so với kết quả nghiệm 

thu 

II.3– Công bằng trong chia sẻ lợi ích từ chi trả 

DVMTR giữa các bên liên quan
II.3.1 – Giám sát tỷ lệ hưởng lợi trực tiếp từ chi trả DVMTR của các hộ 

gia đình, cộng đồng

II.3.2 – Mức độ đồng thuận của cộng đồng trong chia sẻ lợi ích từ chi trả 

DVMTR giữa các hộ gia đình, cộng đồng địa phương

10 tiêu chí, 22 chỉ số và 68 câu hỏi 
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Bộ chỉ số giám sát – báo cáo - đánh giá chi trả DVMTR (t.t) 

III. Tính Hiệu quả
III. 1- Hiệu quả hoạt động của Quỹ

BVPTR
III.1.1 Nỗ lực giải quyết tình hình thu nợ

III.1.2. Tỷ lệ giải ngân đến chủ rừng nhóm I, II và

các đối tượng nhận khoán

III.3 – Cải thiện kết quả bảo vệ rừng 
III.3.1. Mức độ thiệt hại do mất rừng

III.4 - Cải thiện thu nhập, việc làm cho

người dân sống trong vùng rừng và 
đóng góp cho giảm nghèo

III.1.3. Hiệu quả thực hiện giám sát – báo cáo chi trả 

của Quỹ tỉnh đối với các chủ rừng nhóm II hoặc 
đầu mối chi trả 

III.1.4. Hiệu quả chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện
III.2 – Xã hội hóa nguồn lực bảo vệ 

và phát triển rừng III.2.1 – Tăng cường phối hợp

giữa các bên trong BVPTR

III.2.2 - Bổ sung thêm kinh phí và nguồn lực cho QLBVR và phát

triển lâm nghiệp địa phương

III. 3.2. Mức vi phạm lâm luật

III.4.1 – Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và DTTS tham gia và hưởng lợi từ chi trả

III.4.2 – Đóng góp chi trả DVMTR trong thu nhập của hộ nghèo/cận nghèo hàng năm 

III. 4.3 – Tỷ lệ chi trả DVMTR được sử dụng cho phúc lợi cộng đồng

III. 4.4 – Hiệu quả nâng cao nhận thức về chi trả DVMTR cho người dân địa phương

III. 4.5 – Góp phần nhận diện và giải quyết tranh chấp SDĐ tại khu vực chi trả

10 tiêu chí, 22 chỉ số và 68 câu hỏi MỘT SỐ PHẢN HỒI

1. Quy mô bộ chỉ số được rút gọn, hướng vào quá trình, hiện trạng, kết quả và tác động

thực hiện chính sách chi trả DVMTR cấp tỉnh;

2. Nội dung và cơ cấu chỉ số phục vụ 03 chức năng: giám sát, báo cáo và đánh giá; tham 

chiếu các yêu cầu và chế độ theo dõi, báo cáo theo quy định hiện hành về thực hiện chi trả 

DVMTR;

3. Tài liệu Hướng dẫn: cụ thể hóa câu hỏi, phương pháp, tần suất (thu thập), nguồn/bằng 

chứng, thời hạn thông tin, thang điểm

4. Đã thử nghiệm, thí điểm ở cấp tỉnh (Quỹ) và chủ rừng (đầu mối, ví dụ: KBT, VQG) nhưng 

chưa toàn diện và hoàn thành (kết quả cuối cùng)

5. Khả thi, nhưng cần kiểm soát chất lượng, tính xác thực của số liệu, bằng chứng

6. Cần tiếp tục hoàn chỉnh thử nghiệm

PHỤ LỤC

I.1.1 – Khả năng cung cấp 

thông tin về chi trả DVMTR 

của Quỹ tỉnh và các đầu mối 

chi trả 

Chỉ số này thể hiện khả năng các Quỹ tỉnh và đàu mối chi trả có thể đưa ra các
thông tin theo danh mục yêu cầu. Chỉ số này có ý nghĩa trong việc đảm bảo
việc thu thập và lưu trữ các thông tin dữ liệu về chi trả DVMTR được thực hiện

một cách đầy đủ và thống nhất một cách hệ thống giữa các cấp. 

I.1.1.1. Quỹ tỉnh tổng hợp các 

thông tin, dữ liệu về chi trả 

DVMTR

Giám
sát

Hàng
năm

Dữ liệu về 
chính sách chi 
trả DVMTR 

cấp tỉnh 

1/1 –
31/12

Phòng KH-KT Ban GĐ
Quỹ tỉnh

Biểu
1.1

Dữ liệu về 
nghiệm thu

25/12 Các hạt kiểm 
lâm 
UBND xã

Các chủ rừng 
nhóm II

Phòng
KH-KT

Biểu
1.5

30/5 Phòng KH-KT Ban GĐ
Quỹ tỉnh

Biểu

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

I.1.1 – Khả năng cung cấp 

thông tin về chi trả DVMTR của 

Quỹ tỉnh và các đầu mối chi trả 

Chỉ số này thể hiện khả năng các Quỹ tỉnh và đàu mối chi trả có thể đưa ra các 
thông tin theo danh mục yêu cầu. Chỉ số này có ý nghĩa trong việc đảm bảo 
việc thu thập và lưu trữ các thông tin dữ liệu về chi trả DVMTR được thực hiện 

một cách đầy đủ và thống nhất một cách hệ thống giữa các cấp. 

I.1.1.2. Quỹ tỉnh tổng hợp thông 

tin, dữ liệu về chi trả DVMTR 

thành báo cáo hàng năm

Báo
cáo

Hàng
năm

Báo cáo 
nghiệm thu 
kết quả

Thời
gian 
trước 

30/5

Các hạt kiểm 
lâm 
UBND xã

Các chủ rừng 
nhóm II 

Phòng
KH-KT

Biểu
mẫu 

Báo
cáo 

Hàng
năm

Báo cáo 
quyết toán

Phòng KH-KT Ban GĐ
Quỹ tỉnh

Báo
cáo 

Hàng
năm

Báo cáo kết 
quả quản lý 
bảo vệ rừng 

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

I.1.1 – Khả năng cung cấp 

thông tin về chi trả DVMTR của 

Quỹ tỉnh và các đầu mối chi trả 

a – 0 điểm, b – 33 điểm, c – 67 điểm , d – 100 điểm , e – Không tính điểm hoặc 
tùy thuộc vào câu trả lời mà bên đánh giá sẽ đưa ra số điểm cụ thể phù hợp 
nhất với tình hình thực tế 

I.1.1.3. Quỹ BVPTR tỉnh có tổng 
hợp các dữ liệu liên quan đến chi 
trả DVMTR (theo biểu từ 1.1 –

1.12) hay không? 

Lựa chọn câu trả lời phù hợp 
nhất trong các trường hợp sau: 

a. Không tổng hợp 
b. Có, chỉ tổng hợp các số tổng

c. Có, tổng hợp và chi tiết hóa 
một phần
d. Có, tổng hợp và chi tiết hóa 

các số liệu đầy đủ theo hệ thống 
theo dõi, báo cáo thống nhất 

e. Câu trả lời khác 

Đánh
giá

3-5
năm

Bảng hỏi 
đánh giá 
dành cho Quỹ 

tỉnh

- Đánh giá độc 
lập

Hội đồng 
quỹ 
tỉnh/Quỹ 

VN

Báo
cáo 
đánh 

giá 

Đánh
giá

Hàng
năm

Đánh giá các 
hạt kiểm 
lâm/chủ rừng 

nhóm 
II/UBND xã 

- Phòng KH-TC BGĐ Quỹ 
tỉnh

Báo
cáo 
đánh 

giá 

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 
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III.1.1. Nỗ lực giải quyết tình hình 

nợ của Quỹ tỉnh

Tỷ lệ nợ càng ít càng thể hiện hiệu quả trong hoạt động quản lý thu nguồn thu DVMTR của 

các Quỹ BVPTR cấp tỉnh. Trong đó, số nợ sẽ được tính trên năm tài chính của chi trả DVMTR, 
nghĩa là số tiền còn lại tính đến 30/4 hàng năm. 

Tỷ lệ nợ (N%) = (Tổng số tiền phải trả  – Tổng số tiền đã trả)*100/Tổng số tiền phải trả 

III.1.1.1. Tỷ lệ nợ tiền chi trả DVMTR 

của các cơ sở sử dụng DVMTR của 

tỉnh trong năm 

Giám

sát

Hàng

năm

Sử dụng số liệu 

giám sát về tình 
hình chi trả các 

cơ sở sử dụng 

dịch vụ để tính 

tỷ lệ nợ

30/4 Phòng Kế toán BGĐ Quỹ 

tỉnh

Biểu

mẫu 

Báo cáo Hàng

năm

30/4 Báo

cáo 

III.1.1.2. Tỷ lệ nợ tiền chi trả DVMTR 

của tỉnh trong năm 
a. Trên 20%

b. Từ 20-10%

c. Dưới 10%

d. Không có tình trạng nợ

e. Câu trả lời khác….

Đánh

giá 

Hàng

năm

Dựa vào số liệu 

giám sát – báo 
cáo ở trên

30/5 Phòng KH-KT Ban GĐ

Quỹ tỉnh

Báo

cáo 
đánh 

giá 

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

III.1.1

III.1.1.4. Nỗ lực của các Quỹ tỉnh để 

giảm thiểu tình trạng nợ tiền chi trả 
DVMTR của cơ sở SDDV 

Giám

sát 

Hàng

năm

Nỗ lực này thể 

hiện qua số 
lượng văn bản 

tham mưu cho 

cấp trên hay số 

lượng văn bản 

thực hiện, thông 
báo đến các 

CSSDDV cũng 

như các hình 

thức khác (tổ 

chức cuộc họp 
các bên để giải 

quyết, xử 

phạt…) để giảm 

thiểu tình trạng 

nợ tiền chi trả 
DVMTR 

- Phòng KH-KT BGĐ Quỹ 
tỉnh

Báo
cáo 

a.  Không thực hiện giải pháp nào 

b.  Có thực hiện một số giải pháp, 
nhưng chưa hiệu quả 

b.  Có, thực hiện các giải pháp và đạt 

được thay đổi so với năm trước đó

d. Có, thực hiện nhiều giải pháp và 

giải quyết được tình trạng nợ. 
e. Câu trả lời 

khác:………………………………..

Đánh

giá 

Hàng

năm

Đánh giá độc lập Hội đồng 

Quỹ tỉnh 
Quỹ BVPTR 

Việt Nam 

Báo

cáo 
đánh 

giá

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

III.2.1. Tăng cường phối hợp giữa 

các bên trong BVPTR
Chỉ số này chứng minh khả năng thực hiện chi trả DVMTR sẽ giúp huy động sự 
tham gia cũng như cải thiện hoạt động hợp tác, phối kết hợp của các nguồn lực tại 
chỗ tham gia trong QLBVR

III.2.1.5. Số lượng đợt tuần tra 
phối hợp liên ngành để giải quyết 
các điểm nóng mất rừng trong 

khu vực chi trả

GS-BC Hàng

năm
Thu thập số 
liệu tổng hợp 
từ các hạt 

kiểm lâm, 
UBND xã và 

các chủ rừng 
nhóm II

31/12 HKL

Chủ rừng nhóm II
UBND xã

Phòng KH 

–KT

BM-BC

III.2.16. Số lượng điểm nóng mất 
rừng được giải quyết dứt điểm 
dựa vào công tác tuần tra phối 

hợp liên ngành. 

GS-BC Hàng

năm
Thu thập số 
liệu tổng hợp 
từ các hạt 

kiểm lâm, 
UBND xã và 

các chủ rừng 
nhóm II

31/12 HKL

Chủ rừng nhóm II
UBND xã

Phòng KH-

KT

BM-BC

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

III.2.1. Mức độ thiệt hại do mất 

rừng 
Chỉ số này thể hiện sự thay đổi diện tích rừng trong vùng chi trả DVMTR theo thời 
gian, từ đó phản ánh được kết quả hoạt động bảo vệ rừng trên các diện tích được 
chi trả. 

III.2.1.5. Số liệu ghi nhận trường 
hợp gây mất rừng (trái phép) tại 
khu vực chi trả 

GS-BC Hàng

năm

Theo dõi và thu 

thập số liệu

- Chủ rừng nhóm II

UBND xã 
Hạt kiểm lâm

Phòng KH 

–KT

BM-BC

III.3.1.2. Số liệu về mức độ vi phạm 

lâm luật trong khu vực chi trả 

Mức độ vi phạm lâm luật tại các khu 

vực chi trả = Tỷ lệ % số vụ vi phạm 

bình quân trên 1000 ha tại khu vực chi 

trả/số vụ vi phạm bình quân trên 1000 
ha tại địa phương 

GS-BC Hàng

năm

Theo dõi thu 

thập số liệu

- Chủ rừng nhóm II Phòng KH-

KT
HKL

CCKL

Sở NN

BM-BC

KL địa bàn

HKL

CCKL

Ví dụ: Tiêu chí – chỉ số - câu hỏi  GS – BC-ĐG 

Sử dụng ứng dụng di động trong tuần tra BVR tại các khu vực chi trả: thí điểm VQG Hoàng Liên – KBTTN Ngọc Linh 

• Việc xây dựng thang điểm và cho điểm chỉ dành cho 
các chỉ số/câu hỏi đánh giá, mà không áp dụng đối với 
chỉ số giám sát – báo cáo. 

• Với câu hỏi đánh giá: Mỗi câu hỏi sẽ có các lựa chọn 
trả lời (a-b) hoặc 5 lựa chọn (a – e) và được tính dựa 

trên thang điểm 100, với 04 mức chính: a – 0, b – 33, c 
– 67, d – 100 và e – là trường hợp không phù hợp với 
điều kiện địa phương, hoặc câu trả lời khác được cung 

cấp để bên độc lập, hoặc qua thảo luận mới đưa ra 
điểm số phù hợp trong 4 mức trên. 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Trọng số cho các câu hỏi đều bằng nhau và đều bằng 1. 

Điểm số cuối cùng của từng chỉ số, tiêu chí sẽ là điểm số 

trung bình của tất cả các câu hỏi trong chỉ số, hay tiêu chí 
ấy. Sử dụng excel trong thiết kế tính toán bảng điểm tổng 

Điểm số Xếp hạng

90-100 điểm Rất tốt

89- 70 điểm Tốt

69 - 50 điểm Trung bình 

Dưới 50 Yếu/Không đạt

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Chỉ số Thang điểm Đánh giá ai? Lựa chọn trả lời Điểm số 

I.1.2. Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR của Quỹ tỉnh 100

I.1.2.1. Quỹ tỉnh đã xây 

dựng hệ thống CSDL về chi 

trả DVMTR chưa?

a. Chưa triển khai 

b. Chưa, nhưng đã có kế 

hoạch xây dựng

c. Có, đang xây dựng 

d. Có, đang vận hành 

e. Câu trả lời 

khác:……………………….

Quỹ tỉnh Ví dụ: D 100

I.3.1. Thiết lập kênh giải đáp thắc mắc và giải quyết khiếu nại 50

I.3.1.1. Tỉnh hiện có kênh 

giải đáp – thắc mắc và giải 

quyết khiếu nại liên quan 

đến chi trả DVMTR hay 

không? 

a. Không

b. Có

Quỹ tỉnh Ví dụ: B 100

I.3.1.2. Nếu có, kênh giải 

đáp  thắc mắc và khiếu nại 

về chi trả DVMTR có được 

thông tin và công bố rộng 

rãi để nhiều người biết hay 

không? 

a. Không

b. Có

Quỹ tỉnh Ví dụ: a 0
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ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Chỉ số Thang điểm Đánh

giá ai?

Lựa chọn trả lời Điểm số 

Chỉ số III.1.3 – Hiệu quả thực hiện giám sát – báo cáo chi trả DVMTR của Quỹ tỉnh đối với 

chủ rừng nhóm II hoặc đầu mối chi trả 

38.83

I.1.3.1. Tỷ lệ các chủ rừng nhóm II và đầu mối chi trả

(Hạt kiểm lâm) đáp ứng kịp thời yêu cầu gửi báo cáo

về tình hình thực hiện chi trả DVMTR cho Quỹ BVPTR 

cấp tỉnh theo định kỳ

a.  Tỷ lệ đáp ứng 

dưới 50% 

b.  Tỷ lệ đáp ứng 

70%<a<50%

c.  Tỷ lệ đáp ứng: 

70% <a<90% 

d.  Tỷ lệ đáp ứng: 

90% <a< 100% 

e.   Câu trả lời 

khác:…

Quỹ

tỉnh 

33.33

a. Báo cáo nghiệm thu Ví dụ: B 33

b. Báo cáo quyết toán tài chính Ví dụ: C 67

c. Báo cáo về tình hình kết quả QLBVR Ví dụ: A 0

I.1.3.2. Tỷ lệ các chủ rừng nhóm II và đầu mối chi trả 

(Hạt kiểm lâm) đáp ứng chất lượng yêu cầu các báo 

cáo về tình hình thực hiện chi trả DVMTR cho Quỹ 

BVPTR cấp tỉnh 

44.43

a. Báo cáo nghiệm thu Ví dụ: A 0

b. Báo cáo quyết toán tài chính Ví dụ: D 100

c. Báo cáo về tình hình kết quả QLBVR Ví dụ: B 33

Số lượng: 7 tiêu chí - 12 chỉ số - 18 câu hỏi 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Tiêu chí Chỉ số Số câu hỏi cho 
điểm

HỢP PHẦN VỀ TÍNH MINH BẠCH 

I.1. Thông tin, dữ liệu chi trả DVMTR 
được công khai đầy đủ, kịp thời và có 
hệ thống 

I.1.1. Khả năng cung cấp thông tin về chi trả 
DVMTR của Quỹ tỉnh và các đầu mối chi trả 

1

I.1.2. Khả năng quản lý cơ sở dữ liệu về chi trả 
DVMTR của Quỹ tỉnh 

1

I.2. Đảm bảo khả năng tiếp cận thông 
tin về chi trả DVMTR cấp tỉnh 

I.2.1. Mức độ công khai các dữ liệu về chi trả 
DVMTR cấp tỉnh 

1

I.3. Giải đáp thắc mắc và giải quyết 
khiếu nại 

I.3.1 – Thiết lập kênh  giải đáp thắc mắc và giải 
quyết khiếu nại liên quan đến chi trả DVMTR 

2

I.3.2. Kết quả giải đáp thắc mắc và giải quyết 
khiếu nại 

1

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Tiêu chí Chỉ số Số câu hỏi cho 
điểm

HỢP PHẦN VỀ TÍNH CÔNG BẰNG 

II.1. Chi trả DVMTR công bằng theo 
chất lượng rừng cung ứng dịch vụ 

II.1.1. Mức độ áp dụng các hệ số K hoặc phương 
thức điều tiết đơn giá chi trả để đảm bảo tính 
công bằng trong chi trả DVMTR

1

II.2. Chi trả DVMTR công bằng với 
công QLBVR của đối tượng cung ứng 
dịch vụ 

II.2.1 Độ chính xác trong chi trả DVMTR so với 
kết quả nghiệm thu 

3

II.3. Công bằng trong chia sẻ lợi ích từ 
chi trả DVMTR giữa các bên liên quan 

II.3.2. Mức độ đồng thuận của các hộ gia đình 
trong chia sẻ lợi ích từ chi trả DVMTR tại cấp 
thôn, bản

1

Số lượng: 7 tiêu chí - 12 chỉ số - 18 câu hỏi 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 

Tiêu chí Chỉ số Số câu hỏi cho 
điểm

HỢP PHẦN VỀ TÍNH HIỆU QUẢ  

III.1. Hiệu quả hoạt động của Quỹ tỉnh III.1.1. Nỗ lực giải quyết tình hình nợ của Quỹ 
tỉnh 

3

III.1.2. Tỷ lệ giải ngân đến chủ rừng nhóm I, 
nhóm II và các đối tượng nhận 

2

III.1.3. Hiệu quả thực hiện giám sát – báo cáo chi 
trả DVMTR của Quỹ tỉnh đối với các chủ rừng 
nhóm II hoặc đầu mối chi trả (Hạt kiểm lâm)

1

III.1.4. Hiệu quả chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực 
hiện chi trả DVMTR cấp 

1

Số lượng: 7 tiêu chí - 12 chỉ số - 18 câu hỏi 
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