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V/v ma tài khoãn chi trã tin djch 
vii môi truang thng 

CQNG HOA xA HQI CH(J NGHLA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do- Hinh phIic 

Diên Biên, ngày ,/i tháng 4 nám 2021 

Kmnhgüi: 
- Phông giao djch Ngãn hang chInh sách xà hi huyn Mithng Ang; 
- UBND các xã trên dja bàn huyn Muäng Ang. 

Can cr V bàn s 945/TCLN-VP ngày 14/7/2020 cüa Tng cic Lm nghip 
ye vic thirc hin chi trà tiên djch vçi môi truô'ng không dung tiên mat; 

Can cir Quy ch ph& hçip ngày 30/5/20 19 giüa Qu Bào v và Phát trin 
rung tinh Din Biên (Qu5') vth Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi tinh 
Din Biên (NHCSXH), ye vic phôi hçp chi trà tiên djch vii môi trithng rfrng 
(DVMTR) qua h thông tài khoãn ngân hang cho các chü ri'rng là cong dông, 
nhóm h gia dInh và cá nhân; 

Can cr các Quy& dinh s 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 
2370, 2371/QD-UBND ngày 21/12/2020 cüa Uy ban nhân dan huyn Mu&ng Ang 
ye vic giao trách nhim quãn 1 rirng cho UBND các xà: Mu&ng Ltn, Ngôi Cay, 
Ang T&, Nm Ljch, thj tran Muang Ang, Ang Nua, Xun Lao, Ang Cang, Mung 
Dàng, BUng Lao dê hinrng chinh sách chi trã djch vii môi trir&ng rirng; 

Thirc hin Cong van s 15/CV-HIDQLQ ngày 17/7/2020 cüa Hi dng Quãn 
1 Qu5i Bão v va Phát triên rtmg ye vic thirc hin chi trã tiên djch vçi môi truang 
rirng không dung tiên mt. 

fM thirc hin chi trà tin DVMTR qua h tMng tài khoân ngãn hang cho cac 
chU rrng. Qu Bào v va Phát trien thng dé nghj UBND các xã, thj fran tren dla  bàn 
huyn Muing Ang dà ctucic Nba nu6c giao trách nhim quail l rimg, thirc hin ma 
tài khoãn tiên giri tai  PhOng giao djch Ngan hang chInh sách xã hi huyn Mu?mg 
Ang dê nhn tiên chi trã djch vii mOi truang rirng, cii the nhu sau: 

1. UBND các xà, thj trn thc hin ma tâi khoân tin gUi dành cho t chUc: 

- Ten tài khoãn: Uy ban nhân dan xã, thi trn; 

- Nguai di din hçip pháp cUa tài khoãn: Nguô'i dirng du UBND xà, thj trn; 

- Phãi dàng k chU k)i cUa nguai dai  din hçp pháp cUa tài khoàn và K toán 
xa, thj trãn; 

- SU diing con du UBND xä, thj trãn khi thirc hin các giao djch v6i NRC S. 

2. D ngh Phông giao djch Ngân hang Chinh sách xä hi huyn Muang Ang 
t?o diêu kiin giUp cia h trçi m& tài khoân cho UBND các xâ, thj trãn theo quy djnh. 



Di vâi UBND eác xä, thj trn hoàn thin vic mi tài khoãn, d nghj gi'ri ye 
Qu5' tinh thông báo kern theo ban sao cong chüng: Chüng minh nhân dan, Quyet 
djnh bô nhim dôi vói di din hçip pháp cüa tài khoãn, Quyet djnh giao nhim vi 
dôi vâi Kê toán xä, thj fran. 

Trong qua thnh thirc hin có khó khan, vtrâng rnc, d nghj lien h theo dja 
chi: Phông Kiêm tra, giám sat - Tuyên truyên, Qu5' Bão v và Phát triên thng, gp 
die: Luing Thi, Thiêt, din thoi lien h: 0866.543.749.!. 

Noinhin: 
- Nhu trên; 
- Si Nong nghip và PTNT (B/c); 
- UBND huyn Mrxng Ang (chi dao); 
- Luu: VT, KTGS-1Th 
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