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Diên Biên, ngày 04 tháng 5 nám 2021

THÔNG BAO
Tin chi trã blnh quail 01 ha rfrng dü diu kin cung 1mg dlch vti môi
truô'ng rrng thuc Inn virc ni tinh nãm 2020 trên dja bàn tinh Din Biên
KInh gIn:
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- UBND các xã, phuàng, th trail;
- BQL r&ng di tIch ljch sIn và cnh quan môi tnrOTlg Muè'ng Phäng;
- BQLR phông h huyn Mu&ng Chà; Tuân Giáo; Din Biên.

Can cIn Ngh djnh s 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 cIna Chinh phü
ye Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cIna Lut Lam nghip;
Can ci'r s tin dixçic u thác cIna các nhà may thu di@-i và nhà may nuInc
sch trên dja bàn tinh Din Biên (ni tinh), ye chi trã tiên djch vii môi tmông
rmg (DVMTR) tti Qu5 Bão v và Phát triên rlmg tinh nãm 2020; Tong hqp
din tich rung di.rçyc chi trà djch vçi môi trithng rung nAm 2020 cIna Qu5 Bào v
va Phát triên rlrng phôi hgp vii Chi ciic kiêm lam, Ht Kiêm lam và Uy ban
nhân dan các xâ, phithng, thj trân có din tIch rung cung 1mg DVMTR;
Can cli Quy& djnh s 642/QD-TJBND ngày 04/5/202 1 cInaUy ban nhan dan
tinh Din Biên ye vic diêu tiêt tiên djch vi môi tru6ng rInng dôi vIni so tiên chua
xác dinh duac dôi tuçmg nhn tiên djch vçi môi truàng rInng tIn näm 2011 — 2020;
Can cli Cong van s 71/BQL-KT ngày 26/4/202 1 cIna Ban quán 1 rInng
phông h huyn Din Biên ye vic thirc hin kinh phi chi trâ DVM'IR nAm 2020.
Qu5i Bão v và Phát trin r1mg tinh thông báo tin chi trã tiên DVMTR
bInh quân 01 ha r1mg dli diëu kin cung 1mg djch v11 môi truInng rInng thirc hin
chi trà cho các chIn rlrng theo quy dnh nhu sau:
I. Don giá các Nhà may thIny then, Nhà may nu'&c nãm 2020

TT

Ben sir diing djch vi môi
triro'ng ru'ng
Cong ty Din Lrc Din Biên
(Nhà máythIny din Thác Bay)
S tin diêu tit tr s tin chua
xác djnh duçic di tuçYng nhn tIn
näm 2011-2020 theo QD s

Din tIch rfrng
quy dôi thrçrc
chi trã thuc
lu'u viic (ha)

S tin chi
trã bInh
quân 01 ha
(dng)

5.396,50656

102.788

2.586,03260

70.696

Ghi chIn

642/QD-UBND ngày 04/5/202 1
cüa UBND tinh Din Biên
2

3

NhàmáythüydinThácTr&ng

2.810,47396

98.523

Nhà may thüy din Na Lth

5.46 1,47546

204.252

64,96890

173.484

2.742,39896

61.924

So tiên diêu ti& tr s tin chixa
xãc dlnh duçvc dôi llrçTng nhn tr
näm 2011-2020 theo QD so
642/QD-UBND ngày 04/5/2021
cüa IJBND tinh Diên Biên

4

NhàmaythüydinPáKhoang

5

NhàmáythüydinNmHe

10.293,85600

138.504

6

Nhà may thUy din Nam Mirc

28.177,50000

196.218

Nhà may thüy din Nm Kh.0
Hu

2.937,25600

183.853

NhàmáythUydinNa Son

2.194,56000

36.807

40.721,18350

22.264

8

Nhà may thüy diên Nm Nüa +
CTTNHIH Hip thành tinh Din
Biên

9

S tin diu tit tCr s tin chiza xac djnh di.rçc d& tuçmg nhn tr nãm 2011-2020 theo
QD s 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 cüa UBND tinh Din Biên, trong do:
Ditu tieAt thuc khu virc II, III bit
di 400.000'/ha/nàrn cho din tich
17.377,4375
377.736
rung du dzeu kiçn chi tra DVMTR
nám 2020
Diu tiêt thuôc khu vwc I bit dü
300.000d/ha/nãm cho diçn tIch
970 70470
277 736
rung di diêu kiçn chi trã DVMTR
narn 2020
Diu tiêt dol2 giá dôi vái din tIch
Dan giá dã duçic
rI-ng th diêu kin chi trá DVMTR
ho trV bang nguôn
xã Na Tong tqi cong van so
von ngân sách sij
388
4000
8
236
71/B QL-KL ngày 2 6/4/2021 cüa
'
nghip duçic phân
Ban quán lj ringphOng ho huycn
bô là 369.500
Diên Biên.
dOng/ha
Diu tiêt d07z giá dôi vái dien tIch
Dan giá dA di.rçic
hO trçi bang nguOn
rzi'rng di't diêu kiên chi trá DVMTR
xa Mithng Nhà tgi cOng van sO
von ngân sách sir
1 796 23
11
736
71/B QL-KL ngày 2 6/4/2021 cáa
'
nghip duqc phân
Ban quánlrirngphónghQhuyçn
bô là 366.000
Dien Biên.
dông/ha

10

NhamaythuydinTrungThu

52.882,81850

64.908

11

Nhà may thUy din Nm Mu 2

13.299,82700

82.672

Nha may ni.ràc thành ph Dicn
Bien

2.937,25600

69.100

2.937,25600

124.783

89,54000

100.318

1.954,87000

5.930

447,57820

42.176

16 NhàmáynuàcTüaChüa

77,64800

168.747

17 Nhàmãyni.r6cDinBiênDong

15,48300

337.753

S tin diu ti& tt'r s tin chua
xác djnh ckrçic dôi tticTng than tir
nm 2011-2020 theo QD so
642/QD-UBND ngày 04/5/2021
cüa UBND tinh Diên Biên
NhamáynlrnehuyçnMlwflg
13
Cha
NhàmáymrâcthjxaMithng
14
Lay

12

15

NhàmáynucTunGiáo

II. 1km giá Nhà may thüy din Nm Nña, Trung thu, Nm Mu 2tfr
nàm 2017 den 11am 2019.
So tiên chi

S tin chi

quânOlha

trã bInh
quânolha

närn2017

nãrn 2018

(dông)

(dong)

trã blnh
quân0lha
11Am 2019
(dong)

S6 tin chi
trã bInh

STT

1
2

Lu'uvirc

Nhà may thüy dian Nam Nüa
NhamaythüyDinTrung
Thu
Nhà may nuàc huyn Nam
Mu2

37.168

3 0.900

24.33 3

68.975

67.033

80 636

86 817

Qu5 Bào v và Phát trin rung tinh d nghj UBND các xA, phumg, thj
trn niêm yt, cong khai và thông báo dn các chU rrng bi& d lam can cir theo
dôi, giám sat, thc
]Voi u/ian:
- Nhu trên;
- Chü tjch HDQLQ (b/c);
- Sâ Nông nghip và PTNT (b/c);
- Chi cuc Kiêm lam tinh;
- Phông chuyên mon BDU Qu5 (T/h);
-Ltru: VT.
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