
Kính gửi: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. 

Xét Tờ trình số 365/TTr-BTMN ngày 16/09/2020 của Ban quản lý Khu bảo 

tồn thiên nhiên Mường Nhé về việc phê duyệt dự toán chi từ nguồn thu chính sách 

chi trả DVMT rừng năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến 

như sau: 

1. Phê duyệt Kế hoạch thu năm 2020: 10.649,6 triệu đồng 

+ Thu từ diện tích rừng đơn vị tự bảo vệ: 7.881,9 triệu đồng. 

+ Thu từ chi phí quản lý diện tích rừng khoán (10%): 2.737,7 triệu đồng. 

+ Thu khác (Lãi tiền gửi): 30 triệu đồng. 

2. Chi hoạt động từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2020 

a. Chi nhiệm vụ thường xuyên 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Khoản 1, Điều 10, Thông tư 

số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Khoản 3, Điều 70, 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Đối với chi thường xuyên, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé 

(là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên) được chủ động sử 

dụng các nguồn tài chính (bao gồm nguồn thu dịch vụ môi trường rừng) theo quy 

định để chi thường xuyên và chi các hoạt động phục vụ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng của chủ rừng (không bao gồm chi phí tiền lương, các khoản có tính chất lương 

cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước). 

b. Phê duyệt kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên: 2.394 triệu đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ban 
quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nghiêm túc thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-KHTC 

V/v phê duyệt kinh phí chi hoạt động 

từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng 

của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé năm 2020 

Điện Biên, ngày      tháng 9 năm 2020 
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