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Điện Biên, ngày     tháng      năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối 

với Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé  

  

Căn cứ 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;  

Thực hiện văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT – Sở Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng 

tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác 

được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân một số xã 

trên địa bàn huyện Mường Nhé, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC 

ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính hướng dẫn quản lý và 

sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác 

được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra việc nhận và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của 

Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên 

địa bàn huyện Mường Nhé; đề xuất biện pháp giải quyết những tồn tại, bất cập 

trong việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Ủy ban nhân dân cấp xã 

được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải chi tiết, công khai, minh bạch; đảm bảo các nội dung 

theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; văn bản số 1113/HDLN-

SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài 

chính và các văn bản khác có liên quan . 

- Trong quá trình làm việc, cán bộ thực hiện có trách nhiệm tổng hợp báo 

cáo theo quy định và có thông báo kết quả làm việc đến các bên có liên quan. 

- Tài liệu cung cấp cho công tác kiểm tra phải đầy đủ, chính xác. Kết thúc 

cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Làm việc với UBND huyện Mường Nhé và các phòng ban, cơ quan đơn 

vị có liên quan về Công tác triển khai và thực hiện văn bản số 1113/HDLN-

SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài 

chính chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối 



với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm 

quản lý rừng trên địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện. 

2. Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tiền DVMTR của UBND các xã 

trên địa bàn huyện Mường Nhé, nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu:  

(i) Tình hình quản lý, sử dụng tiền DVMTR của UBND xã được Nhà 

nước giao trách nhiệm quản lý rừng; 

 (ii) Kiểm tra hoạt động tổ chức chi trả tiền DVMTR của Ủy ban nhân dân 

xã (Đối với diện tích mà UBND xã có thuê khoán); 

(iii) Kiểm tra hoạt động công khai tài chính của UBND xã được Nhà nước 

giao trách nhiệm quản lý rừng. 

(Có biểu hạng mục kiểm tra chi tiết kèm theo) 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra bằng phương pháp đối chiếu tài liệu các nội dung thực hiện 

quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND xã đảm bảo theo 

quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; thống kê tài liệu vào bảng biểu 

trong quá trình kiểm tra. 

2. Kiểm tra ngoại nghiệp (Đối với trường hợp giao khoán): Kiểm tra, trao 

đổi với bên nhận khoán (Địa điểm do UBND xã bố trí). Trong quá trình làm việc 

với các bên có liên quan sẽ lập biên bản làm việc kèm theo.  

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần: 

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Ban Kiểm soát Quỹ tỉnh; 

- Ban điều hành Quỹ tỉnh; 

1.2. UBND huyện Mường Nhé:  

- Thành phần làm việc tại UBND huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện 

Mường Nhé; Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế 

hoạch; Hạt Kiểm lâm (Do UBND huyện Mường Nhé mời tham dự). 

- Thành phần làm việc tại UBND các xã: Đại diện phòng chuyên môn của 

huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch); Đại diện Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo 

UBND xã được phân công theo dõi, thực hiện DVMTR, kế toán xã và Công 

chức xã làm công tác tham mưu, thực hiện chi trả DVMTR. Địa điểm làm việc, 

thành phần làm việc ở xã do UBND mời. 

2. Thời gian, địa điểm: 

Thời gian: Từ ngày 03 - 07/11/2020; địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân huyện 

Mường Nhé và UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé. 

 (Có lịch trình cụ thể kèm theo; địa điểm kiểm tra ngoại nghiệp do UBND 

các xã lựa chọn và bố trí). 

V. KINH PHÍ 

Các thành viên tham gia đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT, do 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thanh toán chế độ công tác phí theo quy định 

hiện hành. 



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban kiểm soát Quỹ chủ trì tổ chức triển khai kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân một số 

xã trên địa bàn huyện Mường Nhé. 

2. Giao Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là đầu mối liên hệ địa 

điểm công tác và bố trí phương tiện cho đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với 

Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé  

3. Đề nghị UBND huyện Mường Nhé bố trí địa điểm làm việc, thông báo 

tới thành phần của UBND huyện làm việc với Đoàn và cử cán bộ phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ (Phòng Tài chính - Kế hoạch) tham gia đoàn kiểm tra theo lịch 

trình của kế hoạch. 

4. Đề nghị UBND các xã bố trí địa điểm, thành phần làm việc và cung cấp 

tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra để đảm bảo thời gian và kế hoạch đề ra. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi 

trường rừng năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn huyện 

Mường Nhé, đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng QLQBV&PTR( B/c); 

- UBND huyện Mường Nhé (P/hợp); 

- Ban Kiểm soát Quỹ;       

- Quỹ Bảo vệ và PTR;  T/hiện 

- UBND các xã của huyện Mường Nhé; 

- Lưu: VT, QBVR. 

GIÁM ĐỐC 
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