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Đối tượng 
hưởng lợi

Các đối tượng khác:

Các đối tượng có hoạt động liên quan 

đến giảm phát thải và hấp thụ khí nhà 

kính tại địa bàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Chủ rừng theo điều 8 luật lâm nghiệp:

Các Ban quản lý RĐD, RPH, Doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, đơn 

vị Lực lượng vũ trang, tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo, giáo dục 

nghề nghiệp, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp nước 

ngoài được giao rừng

Các đối tượng nhận khoán và quản lý:

UBND cấp xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng tự 

nhiên, Cộng đồng và UBND cấp xã có hợp đồng với chủ rừng là tổ 

chức, quỹ BVPRT tỉnh và trung ương;



Nhóm 1: Hỗ trợ các hoạt 

động lâm nghiệp giảm phát 

thải khí nhà kính

Nhóm 2: Hoạt động đóng 

góp trực tiếp cho giảm phát 

thải khí nhà kính

Nhóm 3: Hoạt động phát 

triển sinh kế

Nhóm 4: Các hoạt động 

quản lý

Các nhóm hoạt động



Khoán bảo vệ rừng
Tối thiểu bằng mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán 

bảo vệ rừng, tối đa không lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân 

sách cho khoán bảo vệ rừng theo đối tượng nhận khoán trên 

cùng dịa bàn cấp tỉnh. Mức cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định

Hỗ trợ phát triển sinh kế
Định mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/cộng đồng 

dân cư/năm

Đối với nội dung khác
Định mức được thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành và dược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt



Nhận khoán bảo vệ rừng
+ Áp dụng cho cộng đồng dân cư

+ Thời hạn khoán: Khoán công việc, dịch vụ 

không quá 1 năm, khoán ổn định không quá 

20 năm

+ Hạn mức khoán: Bình quân mỗi hộ trong 

cộng đồng không quá 30ha

+ Đơn giá khoán: Tối thiểu bằng mức hỗ trợ 

của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ 

rừng, tối đa không lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ 

của ngân sách cho khoán bảo vệ rừng theo 

đối tượng nhận khoán trên cùng dịa bàn 

cấp tỉnh. Mức cụ thể do UBND cấp tỉnh quy 

định

+ Hồ sơ khoán: Hợp đồng nhận khoán, sơ 

đồ - bản đồ, biên bản giao nhận khoán



+ Nội dung hỗ trợ: Áp dụng cho các hoạt động 

phát triển sinh kế

+ Mức hỗ trợ: 50.000.000 đồng/cộng đồng/năm

+ Hình thức hỗ trợ: Trực tiếp bằng tiền mặt

+ Điều kiện được hỗ trợ: 

-Thuộc danh sách được chủ rừng là tổ chức và 

UBND xã thống nhất, UBND tỉnh phê duyệt

-Có đăng ký tham gia các hoạt động quản lý 

rừng; thoả thuận tham gia hoạt động quản lý 

rừng

-Có kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển 

sinh kế được phê duyệt

-Không trùng lặp với dự án dược đầu tư, hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước được phê duyệt

Hỗ trợ phát
triển sinh kế



Hàng năm người đại diện cộng 

đồng phải tổ chức họp dân thống 

nhất đề xuất nội dung, kế hoạch, 

dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ 

gửi cho chủ rừng là tổ chức hoặc 

UBND xã thông qua biên bản họp 

cộng đồng theo mẫu 02 Nghị định 

107/2022/NĐ-CP

Thủ tục



Tổng tiền chi trả 51,5 triệu USD

Chi vận hành của VNFF

0,5%
0,257 triệu USD

Quỹ BVPTR tỉnh (Quỹ tỉnh)

96,5% tổng tiền chi trả; 49,597 triệu USD 

Chi hoạt động cấp TƯ 

3%; 1,54 triệu USD

Chi vận hành tại tỉnh

10%; 4,97 triệu USD

Tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ (tham gia quản lý diện tích rừng cung ứng dịch vụ) (các nhóm đối tượng hưởng lợi)
Sau khi trừ chi phí vận hành (49,59 triệu – 4,959 triệu) = 44,727 triệu USD tương đương 86,9% tổng tiền chi trả)

86,9% tổng tiền 44,72 triệu USD

Chủ rừng là tổ chức 

58,4% tổng tiền;  30,08 triệu USD

10% chi quản lý 

5,8% ;  3,0 triệu USD

UBND xã 

11,5% tổng tiền;   5,94 triệu USD

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng

16,9% tổng tiền 8,69 triệu USD 

Hợp đồng khoán BVR với cộng đồng và 

các biện pháp lâm sinh 
Hỗ trợ sinh kế cộng đồng 

51,5% tổng tiền chi trả;  26,53 triệu USD 

UBND xã tham gia quản 
lý rừng 

1,1%; 0,54 triệu USD

3%; 1,54 triệu USD

Quỹ BVPTR tỉnh (Quỹ tỉnh)Chi vận hành tại tỉnh

1,1%; 0,54 triệu USD

CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH  



Mức chi trả dự kiến

Tỉnh
Thanh

Hóa

Nghệ

An

Hà

Tĩnh

Quảng

Bình

Quảng

Trị

TT. 

Huế

Tổng

tiền

(triệu

USD)

8.388 14.543 6.348 12.171 2.635 5.609



DỰ KIẾN TIỀN ĐIỀU PHỐI CHO TỈNH THEO NĂM 

TT Tỉnh Tổng
Số tiền điều phối các năm  (USD)

2023 2024 2025

1 Thanh Hóa 8.388.709 2.443.313 2.972.697,9 
2.972.697,9 

2 Nghệ An 14.543.367 4.235.932 5.153.717,4 
5.153.717,4 

3 Hà Tĩnh 6.348.875 1.849.187 2.249.843,9 
2.249.843,9 

4 Quảng Bình 12.171.524 3.545.104
4.313.210,1 

4.313.210,1 

5 Quảng Trị 2.635.538 767.633 933.952,9 
933.952,9 

6 Thừa Thiên Huế 5.609.487 1.633.831 1.987.827,8 
1.987.827,8 

Tổng 49.697.500 14.475.000 17.611.250,0 17.611.250,0 



PANNATURE  - SEEDS

Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe!


