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QU BAO  V] VA PHAT TRIEN RG 

S& ,'f3 /IB-QBVR Din Biên, ngày 74 tháng 5 nám 2021 

THÔNG BAO 
A 9 A • A A Tien chi tra binh quan 01 ha rirng du then kiçn cung irng dch 
vii môi trirrng rfrng liru virc Song Ba, Song Ma nàm 2020 

trên dja bàn tinh Bin Biên 

KInhgfri: 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- UBND các xa, phu?mg, th trân; 
- Ban quàn 1 Khu Bão ton thiên nhiên Mu&ng Nhé; 
- BQLR phông h huyn Muô'ng Chà; Tuân Giáo; Din Biên. 

Can cir Nghj djnh 156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm 2018 cüa 
Chinh phü ye Quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can cir s tin thirc thu do Qu5 Bão v và Phát triên rimg Vit Nam diu 
phôi näm 2020 ye chi trâ tiên dch vi môi trLr&ng rrng (DVMTR) tai  Qu Bão 
ye Va Phát triên rrng tinh; Tong hcp din tIch rrng dugc chi trâ djch vi môi 
trumg rrng cüa Qu Báo v và Phát triên rimg phôi hcrp vci Chi cijc kiêm lam, 
Ht Kiêm lam và Uy ban nhân dan các xã, phu?mg, thj trân có din tich nmg 
cung rng DVM'IR; 

Can dr Quyt djnh s 642/QD-UBND ngày 04/5/202 1 cüa Uy ban than dan 
tinh Din Biên ye vic diêu tiêt tiên djch vi môi tnrôTig rimg dôi vi so tiên chi.ra 
xác djnh dirge dôi tugng nhn tiên djch vi môi trithng ±ng hr nãm 2011 — 2020; 

Can cü Cong van s 71IBQL-KT ngày 26/4/2021 cüa Ban quàn 1 rirng 
phông h huyn Din Biên ye vic thirc hin kinh phI chi trâ DVM IR 11am 2020. 

Qu5' Bào v và Phát trin rl'mg tinh thông báo s tin chi trã DVMTR, 
bInh quân cho 01 ha ±ng näm 2020 dü diêu kin cung img djch vii môi trirng 
rirng, chi trâ cho các chü rung theo quy djnh nhu sau: 

Don giá các Nhà may thüy din, Nhà may ntró'c Ham 2020: 

TT Ben sü' diing dlch v1 môi tru'?rng rüng 

Din tIch 
rfrng quy 

di duçrc chi 
trã thuc 

liru virc (ha) 

So tien chi 
trã blnh 
quân 01 

ha (dng) 

Ghi 
chñ 

I LUUVç'CSONGDA 

1 Nhàmáy Thüy din HôaBInh 221.792,3727 204.346 



GIAM DOC 
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vA PHAT TRE 

\RUNG. 

2 Nhà may Thüy din San La 22 1.792,3727 266.470 

3 Nhàmáy Thüy dinLai Châu 117.277,1510 3 16.708 

4 Cong ty CP nuâc sch Vinaconex 22 1.792,3727 4.222 

S tin diu tit tr s tin chua xác dinh 
drçrc dôi tIxçng then tr näm 2011-2020 
theo QD so 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 
cüa UBND tinh Din Biên 

221 792 3727 57549 

II LUUVE)CSONGMA 

1 Nba may thUy din Ba Thrccc 1 43.495,02 82 26.683 

2 Nba may thüy din Ba Thtxàc 2 43.495,0282 30.995 

Cong Ty TNHHMTV thüy din Trung 
Scm 43.495,0282 99.902 

Cong tr THI-rH Ha Thành thü' din 
Thanh San 43.495,0282 10.58 1 

5 

S tin diu tit tr s tin chua xác djnh diiçic d& tucmg nhn tir näm 2011-2020 
theo QD s 642/QD-UBND ngày 04/5/202 1 cüa UBND tinh Din Biên, trong do: 

Diêu tiêt dcin giá di 
400.000d/ha/nàrn cho dien 
tIch rIn'zg di diu kiçn chi trá 
DVMTR 

37 468 1681 231 83° 

Doii giá dã duçc h trçY b&ng 
nguôn von ngân sách si,r 
nghip drçic phân b là 
270.000 dng/ha vói tng 
diii tIch 2.739,82 ha dôi vài 
BQLR phong hO huyn Din 
Biên ti cong van so 
71/BQL-KL ngây 26/4/202 1 

Diu tiêt d07l giá có din tIch 
trIng v&i nhà may nu'&c 
huycn Tudn Giáo 

447,5782 189.663 

Diêu tiêt don giá có diçn tIch 
truing vái th/ trán Tuân Giáo 
huycn Tuân Giáo (KVJ) 

63 5,3289 131.839 

Diu tjlt don giá di trImg 
vol nhà may thzy diçn Na 
Son huyn Diên Biên Dông 

2.194,5600 195.032 

Qu5 Bâo v và Phát trin r&ng tinh d nghj UBND các xã, phiiông, thj 
trn hem y&, cong khai và thông báo dn các chü rtrng bit d lam can cü theo 
dôi, giám sat, tic 

No'inhn: 
- Nhtr trên; 
- ChU tjch HDQLQ (b/c); 
- Sà Nông nghip và PTNT (b/c); 
- Chi ciic Kim lam tinh; 
- Phong chuyên mOn BDH Qu (T/h); 
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