
sO NONG NGH[P vA PTNT CQNGHOAXAHQI CIIONGHIA VIETNAM 
TINH DI1N BIEN Dc 1p - Tij do - Hnh phñc 

QU2' BAO  V VA PHAT TRIEN RUNG 

S& J12 /QBVR-BDH Diên Biên, ngàyZ/f tháng 3 nám 2021 

V/v huàng dn các chñ r&ng h gia dInh, 
cá nhân m1 tài thoãn dê nhân tiên chi trã 
djch v11 môi trithng rUng. 

Kmnh gUi: Uy ban nhn dn các x, phuè'ng, thj ti4n. 

Cn cU Van ban s 945/TCLN-VP ngày 14/7/2020 cfia T&ig ciic Lam nghip 
ye vic thirc hin chi trâ tiên djch v11 môi tru'ôiig rmg không ding tiên mat; 

Thc hin Cong van sê 1 5/CV-HDQLQ ngày 17/7/2020 cüa Hci dng 
Quàn 1 Qu5 Bào v và Phát triên rmg ye vic thc hin chi trà tien djch v môi 
truing rUng không dung tiên mit. 

Qua cong tác theo döi, tng hcip trên dja bàn các xã, phuè'ng, thj trn; hin 
nay, trên da bàn tinh con 2.440/3.627 chü rUng là h gia dInh, cá nhân chua có 
tài khoán ngân hang dê nhn tiên djch vi mOi truOng rUng (DVMTR). VI 4y, dê 
cOng tác chi trà tiên DVMTR thun lçri, hiu qua và dung thUi gian theo quy 
dinh. Qu5 Bâo v và Phát triên rUng có kiên sau: 

1. D nghj UBND các xã, phuOng, thj t4n tip tic tuyên truyn, hrnng dn 
và 4n dng các chü rUng trên dja bàn co din tIch rUng dü diêu kin chi trâ 
DVMTR chua có tài khoân ngân hang khân trucrng m& tài khoàn1  dê nhn tiên 
chi trà DVMTR. 

2. Nghiên cUu tài lieu huóng dk gUi kern theo cOng van, dirge däng tài trên 
Trang thông tin din tU cña Qui Bào v và Phát triên rUng tinh Din Biên 
(https://fpdf.dienbien.gov.vn), dê to chUc tuyên truyên, vn dng các chü rUng là 
h gia dInh, cá nhan2  m& tài khoàn ngân hang nhn tiên chi trà DVMTR theo 
quy djnh. 

(Co tài lieu hu'&ng dciii kern kern theo) 

Trong qua trInh trin khai thrc hin có khó khän, viróng mc, d nghj lien 
h PhOng Kim tra, Giám sat - Tuyên truyên, Qu Bào v và Phát triên r1rng, 
gp die: LuUng Thj Thiêt trong giU hành chInh, sO DTCQ: 0215.3833.008, so 
DTDD: 0866.543.749 dé dugc huóng dn. 

'Khuyên khIch các chü rUng m tãi khoãn ti Chi nhánh Ngân hang ChInh sách x hi 
hoc Ngan hang so Viettell Pay. 

2 }cJuyn khIch các chü thng h gia dInh, cá nhân trong 01 cong dng thôn, ban thành 
01 nhóm dê thun tién cho viêc chi trã và theo dOi. 



Nlhân &rçyc van ban nay, d nghj Uy ban nhân dan các xâ, phithng, thj trân 
quan tam, hixrng dan và chi do thc hiên.I. 

No'i nJimn:f/J- 
- Nlnr trén; 
- S& Nông nghip và PTNT (B/c); 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô (chi do); 
- Clii nhánh NHCSXH tinh Diên Biên (P/h); 
- Vietell Pay Din Biên (P/h); 
- Trang TTDT Qu5; 
- Liru: VT, KTGS-fl. 

KT. GIAM DOC 
PHOGIAMDOC 
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Hu'ó'ng dn mô tài khoãn ngân hang d nhn tin djch vi môi 
tru'ông rfrng the 

(Kern theo Cong van  ss(1 

Bithc 1: To chfrc  

rfrng là các h gia dInh, Ca nhân 

H ngày)-\-/3/2021 cza Qu9 Bâo v và PTR) 

at bâu di din chü rñ'ng m& tài khoân 

- T chi'rc h9p nhóm, ogôm các thành phn: Lãnh diao  xã, phi.rông, thj 
trn, kim lam dja bàn, tnthng thôn, bàn, T truô'ng dan pM và các chü rfing h 
gia dInh, cá nhân có nguyen v9ng mi tài khoãn theo nhóm. 

- Ni dung cuc h9p có s1r tMng nMt, nht trI cüa các h gia dInh, cá nhân 
bu ra 01 ngithi di din dtTmg ten m& tài khoàn nhn tin DVMTR cho nhóm. 

- Kt thüc cuc hçp có Biên ban cuc h9p và danh sách có chü k cüa các h 
gia dmnh, cá nhan trong nhóm dcrcic Tnr&ng thôn, bàn, T tnr&ng t dan pM va 
UBND x, phung, thj trIn xác nhn kern theo. 

Lwu 5:. - Khuyê'n khIch các chi rirng hç3 gia dIn/i, cá nhán trong 01 cong 

dng thOn, ban thành 01 nhóm de' thun tin cho vic chi trá và theo d51. 

- Ngzthi dgi diçn nhórn mó' tài khoán ngân hang nên chQn ngwài có 
uy tin, khOng di lam an xa, khOng thu'ô'ng xuyên yang mt ncri Cu' tri, có ch&ng 
minh thu' (hoc the can cithc, ho chiêu) con si' dyng dwcrc theo quy djnh. 

- Khuyln khIch các chi rirng mO' tài khoán tgi Chi nhánh Ngán 
hang ChInh sách xâ hi hoc Ngán hang so Viettell Pay, VI hin nay các ngán 
hang nay cO giao dfch O' tat ca UBND các xâ, phu'O'ng, thi trán. 

(Co mã'u biên ban kern theo) 

Bffó'c 2: Chü rü'ng m& tài khoãn nhn tin chi trã DVMTR 

D ma tâi khoàn nhn tin DVMTR, nguii dti din nhóm cn mang giy 
tatuy than và lam các thu tuc nhi.r sau: 

1. Di vó'i tài khoãn Ngân hang CSXH: Nguè'i di din nhóm mang 

chirng minh thir (hoc the can cithc, hO chiu) dn trii sa Phông giao djch 
NHCSXH các huyn, thj xä hoc dn dim giao djch cüa NHCSXH ti UBND 
các xa, phrmg, thj trn vào ngày giao djch c dnh hang tháng d lam thu tiic 
mó tài khoàn rthân ti&n DVMTR. 

2. Di v&i tài khoãn Ngãn hang s Viettel Pay: Nguô'i dai  din nhóm 
mang chimg rninh thu' (hoc the can cu'ó'c, hO chiu) và din thoi dn cira hang 
Viettel Pay huyn hoc ti UBND xã, phumg, th trn d m& tài khoãn nhn tin 
chi trà DVMTR. 

Lwu j: Sá din thogi cia ngzth'i dcii din rnO' tài khoán Vietell Pay phái 
chInh chz và khOng du'crc thay dOi din thoçzi khi chu'a dáng kj thay dOi sO din 
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thogi khác vó'i cz'ca hang Viettel Pay nai ngtcài dgi din nhóm chü rung dáng Id 
rn& tài khoán nhn ti&n chi trá DVMTR. 

3. Bi vói tài khoãn Ngân hang khác: Ngui di din mang chCrng minh 
thu nhân dan dn ngân hang gn nht d duçic hithng dk mr tài khoãn. 

Bu'c 3: Thông báo tài khoãn cüa cliii ring ye Qu5 Bão v và Phát 
triên rirng tinh 

- Sau khi nguôi di din nhóm hoàn thin m& tài khoãn, UBND các xã, 
phuô'ng, thj trn gri cong van v Qu Báo v và Phát trin rimg, theo dja chi: T 
dan pM 1, phumg Tan Thanh, TP. Din Biên Phü, tinh Din Biên, s diên 
thoi: 0215.3833.008; d nghj Qu5 chi trã tin DVMTR cho nhóm h gia dmnh, 
Ca nhân gm: 

+ Biên ban h9p và danh sách ten các chii thng h gia dInh, cá nhân trong 
nhóm Co chi k và xác nhn cüa các ben có lien quan. 

+ Giy xác nhn m tài khoãn cüa ngân hang. 

+ 01 ban chrng minh thu foto cong chtirng hoc the can cu'ó'c foto cong 
chüng ciia chü tài khoán ngân hang dti din nhóm chii rrng. 

- Khi co thay di v nguôi di din, d ngh nhóm hi gia dmnh, cá nhân t 
chi'rc h9p vâ bâu lai ngui di din nhóm, có biên ban giri ye Qu5 Bão v và 
Phát triên rt'rng; sau do nguài di din nhórn den ngân hang dé dãng k ma tài 
khoân ngân hang mai (trInh tir nhu các buó'c 1, 2, 3). 

Buó'c 4: Cong khai, giám sat vic chi trã tiên DVMTR cia các clii ri'ng 

Khi Qu Bão v và Phát trin rimg có thông báo v din tich và s tMn chi 
trâ DVMTR hng nàm, d ngh: 

- IJBND các xä, phu'ô'ng, thj trn: 

+ Co thông báo bng van ban cho cong dng thôn, ban, t dan pM va cac 
nhóm h gia dInh, cá nhân d bit; cong khai, niêm yt ti Trii s& UIBNID theo 
quy thnh. 

+ Thirc hin chirc nàng quãn 1 nhà nithc v cong tác kim tra, giám sat 
vic rut tiên và chi trâ tiên DVMTR cüa nguai di din nhóm cho các h gia 
dinh, cá nhân trong nhóm & thôn, ban, tO dan phô trên dja ban. 

- Ngrô'i di din nhóm h gia dmnh, cá nhân (Chi tài khoãn): 

+ Co trách nhim thông báo dn các h gia dinh, cá nhân trong nhóm v 
din tIch và s tin DVMTR dugc chi trâ h.ng nàm. 

+ Khi thc hin nt tin ti ngan hang, phái km gi chirng tr rit tin cia 
chi tâi khoãn; Trithng hp chi trâ qua ngân hang s Viettel Pay phãi có phiu in 
ljch si giao djch vâ s tin giao dch 
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+ Khi thirc hin chi trã tin DVMTR cho các h gia dInh, cá nhân trong nhóm 

phãi có s tay ghi danh sách chi trá tin và k nhn cüa các h gia dInh, cá nhn. 

Ngixi di din nhóin chju trách nhim trithc các h gia dInh, cá nhân trong 
nhóm và pháp 1ut v vic chi trâ tin djch vi môi tnthng rrng dy dñ, kjp thai 
dn trng h gia dInh, cá nhân trong nhóm, sau khi nhn dugc tin dch vi môi 
trung rl'xng tr Qu Bâo v vâ Phát trin rung. 

- Các cliii rrng h gia dlnh, Ca nhân: 

+ Thng nht và giárn sat vic nt tin, chi trà tin DVMTR cüa nguà'i dai 
din nhóm cho các h gia dInh, cá nhân trong nhóm. 

+ Thông báo, hen ng vi tnr&ng thôn, bàn, t dan ph và UBND xã v 
vic nt tiên và chi trà tiên DVMTR ciia ngithi di din nhóm cho các h gia 
dinh, cá nhân trong nhóm không chInE xác so vâi so tiên dä dugc UBND xâ, 
phthng, thj trân thông báo, niêm yet theo quy djnh. 
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UBND xA, PHUYNG, TH TRAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tçr do - Hnh phuic 

      

Thôn!Bãnlnhóm  

   

BIEN BAN HQP NHOM CHU RU'NG 
V vic bu nguôi dui din mö' tài khoàn nIin tin clii trã 

djcli vij môi trffong rung 

Horn nay, ngày  tháng nàrn , ti thOnlbânlnhóm  
xâ, phumg, thj trân , huyn, thj xã, thành ph tinh  

- Chü trI cuc h9p: Ong/Bà: - Chirc vit:  

- Thu k cuc h9p: Ong/Bà: - Chirc vw  

I. Thành phn tham thy 

1) Di din UBND xA, phuôTig, thj trân  

- Ong/Bà - Chi'rc vii•  

- Ong/Bà - Chrc vu:  

2) Chü rl'rng h gia dInh, cá nhân: 

- Tong s chü rirng (dan/i sách kèin theq) 

II. Ni dung cuc h9p 

D thun tin cho vic nhn tin chi trâ DVM'IR qua h thng tài khoân 
Ngân hang, giao djch din tir cho các chü thng h gia dInh, cá nhân có din tIch 
r&ng cung 1mg djch vv môi tnr?rng rirng. Chling tOi di din cho các h gia dInh, 
cá nhân trong cong dcng thôn, bàn , xã, phuô'ng, thj trn  

huyn, th xA, thành ph . t chlrc h9p d bu ra 01 nguñ di din 
dfrng ten rn& tài khoân nhn tin chi trâ djch vçi mOi tnràng rirng cho nhórn. 

III. Kt qua bu dui din mö' tài khoãn cuia nhóm  

Sau khi bàn btc, thâo 1un chling tôi gm các h gia dInh, cá nhân trong 
nhórn thông nhât, nhât trI bâu 01 nguô'i di din dlrng ten mô tài khoàn dê nhn 
tiên chi trà djch vi rnôi tru?mg rmg, ci the nhu sau: 

1. Ong/Bà  

- Ngày tháng nàm sinir  

- CMTh1D/Cän cuóc cp ngày Ti  

- Ch 0' hiên tai  

- S din thoti  

Ong (bà) ducic các h gia dInh trong nhóm tin 
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nhim bu lam nguñ di din dirng ten mi tài khoân, lam thu t1ic nhn tin djch 
vii môi trisông rung vOi ngân hang , chju trách nhim 
truâc các h gia dInh trong nhóm và chju trách nhim truOc pháp 1ut ye vic 
chi trã tiên djch vi môi tru&ng thng day dU, kjp thii den timg h gia dInh, Ca 
nhân trongnhóm sau khi nhn duçc tiên djch vi môi tru&ng rirng t1r Qu5 Bâo v 
và Phát triên ri'mg. 

Biên bàn nay là ca sâ d Qu5 Bão v và Phát trin r1rng chuyn tin chi 
trâ DVMTR cho các chU n'rng là h gia dInh, Ca nhân vào tài khoán cüa nguii 
dai din nhóm i trên. 

Cuc hçp k& thüc vào .... gii .... cüng ngày, Bién bàn ducc 1p thành 04 
bàn (Qu5 Bâo v và PTR gift 01 bàn, UBND xâ, phu?mg, thj trn gift 01 bàn, 
Truâng thôn, bàn gift 01 bàn, Di din nhóm chü rrng gift 01 bàn) có ni dung 
nhis nhau, thông qua cho các thành viên tham dir cuc h9p Va nhât trI k ten 
dithi day.!. 

Thir k Chü trI cuc h9p 
(Ky, ghi rô hQ và ten) (Kj, ghi rö hQ và ten) 

Trtr&ng thôn, ban Xác nhn UBND xã  
(Kj, ghi rô ho và ten) (Kj, ghi rö hQ ten và dóng dâu) 



6 

Danli sách các thu ru'ng là h gia Inh, cá nhn tham gia hçp thông nhât 
bht nguô'i i din mó' tài klioãn i nhn tiên cIch vt rnôi tru'&ng rIrng 

(Kern theo Biên ban hQp nhórn Chz rIrng ngày.... tl'iáng... nárn 20 ) 

STT 119 và ten chü rfrng 
So CMTND/Cãn 

cu'óc/I-1 khâu 
K, im 

clii 

Ghi chti ( 
Ghi so 

Quyt ctnh 
giao t, 
giao rt}ng 
và ngày, 

tháng, 11am 
cap) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Xác nhn cüa UBND ri Xác nhn cüa thônIb.n Ngu'ôi ghi danh sách 
(Ky, ghi rã ho ten) 'R ghi rö hQ ten,) (Kj, ghi rö hQ ten) 
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