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Din Biên, ngày 05tháng 5 nám 2021

THÔNG BAO
Thanh toán tin chi trã djch vli môi trtrb'ng rñng nãm 2020 cho các chü
rñng trên dja bàn thj xã Mu'ôrng Lay

Can cü Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip;
Can cü Quyt djnh s 21/QD-UBND, ngày 08/01/2020 cüa UBND tinh
Din Biên ye vic Phê duyt Kê hoach thu, chi và d%r toán chi quân 1)' närn
2020 cüa Qu5 Bào v và Phát trin thng tinh Din Biên; Quyêt djnh so
746/QD-UBND, ngày 30/7/2020 vâ Quyêt djnh so 210/QD-UBND, ngày
24/02/202 1 cUa UBND tinh Diên Biên ye vic diêu chinh Kê hoach chi và dr
toán chi quân 1 näm 2020 cüa Qu5 Bào v và Phát triên rrng tinh Din Biên;
Can cü Quyt djnh 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 cUa Uy ban nhân dan
tinh Din Biên ye vic diêu tiêt tiên djch vi mOi trung rimg dôi vi so tiên chixa
xác djnh duçc dôi tuqng nhn tiên djch vi1 môi trixè'ng rrng tü nãm 2011-2020;
Càncir Thông báo s 136, 137/TB-QBVR ngày 04/5/202 1 cüa Qu5 Bão v
và Phát triên nmg tinh Din Biên ye vic thông báo tiên chi trã bInh quân 01 ha
rfrng dü diêu kiin cung i'rng DVMTR luu vrc ni tinh, luu vçrc Song Dà, Song
Ma nám 2020 trên dia bàn tinh Diên Biên;
Trên cci s& bi&i tng hçip din tich rirng duçic chi trã djch vj mOi tm&ng
rfrng näm 2020 cüa Qu5' Bào v và Phát triên thng, có xác nhn cüa Ht Kiêm
lam thj xã Mu&ng Lay và UBND xã, phu&ng.
Qu5 Bào v và Phát trin rrng thông báo thanh toán tiên chi trâ djch vii
môi tnrô'ng rmg nàm 2020 cho các chü rrng trén dja bàn thj xâ Muông Lay, ciii
the nhu sau:
1. Thô'i gian thanh toán
Qu5 tinh chuyn tin thanh toán DVMTR näm 2020 qua tài khoãn ngân
hang cho các chü rirng, th?yi gian chuyên tiên trong tháng 5 nàm 2021.
2. Din tich rirng dwqc chi trã:
- Luu vrc Song Dà: 6.706,690 ha.
- Luu virc nhà may nuàc ni tinh: 1.954,870 ha
3. Tong s tin phãi thanh toán: 908.320.286 dông, trong do:
- Lixu we Song Dà: 896.727.907 dng
+ S tin dü diu kin thanh toán: 220.830.676 dng

+ So tin chua dü di&u kin thanh toán: 675.897.231 dng
- Lru virc nhà may nu& thj xã Muông Lay: 11.592.379 dông
+ S ti&n dü diu kin thanh toán: 3.916.824 dng
+ S tin chua dü diu kin thanh toán: 7.675.555 dng
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4. Cac chu rtrng chira du dieu kiçn chi tra thanh toan tien d!ch vij moi
trlrô!ng rfrng

- Tam drng chi trã 10,99 ha rrng cüa UBND xã Lay Nua theo cong van
thj xä Muing Lay ye vic
269/CV-HKL, ngày 12/10/2020 cüa Htt Kiêm
tam dung chi trá tiên DVMTR;
lam

so

- Chua có bàn d giao dt, giao r&ng t 1 1/10.000 theo diu 1 Quyt djnh
giao diât, giao rt'mg näm 2013 cüa UBND thj xä Mumg Lay cho các chü rrng.
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5. Be xuat, kien ngh
- fM nghj UBND thj xã Mung Lay chi dao các phOng chuyên mon khn
tnrcing bàn giao bàn do giao dat giao rirng theo diêu 1, Quyêt djnh giao dat, giao
rung 11am 2013 cho các chü thng cüa UBND thj xã Mumg Lay ye Qu5 Bào v
và Phát triên rimg tinh Din Biên dê lam can cir thanh toán tiên chi trã DVMTR
cho các chü ri'rng ding quy djnh.
- D nghj UBND các xã, phumg:
+ Niêm yt cong khai, thông báo dn các chü rrng biu thông báo thanh
toán tiên chi trã djch vii môi tnr&ng ±ng näm 2020 tai UBNID xä, ph'irmg;
+ Thông báo tâi các chü n'rng nhn tiên DVMTR khi ngân hang có thông
báo chi trã trong ngày giao djch tai UBND xã, phix&ng;
- D nghj ngân hang chInh sách xã hi thông báo k hoach chi trà tin
DVMTR cho các chü rung trên dja bàn các xâ, phu?mg;
- D nghj các chü rung nhn tin DVM1R tai UBND x., phthng trong
ngày giao djch cüa Ngân hang chInh sách xã hi, nhn tiên khi ngân hang có
thông báo clii trã.
Trên day là Thông báo thanh toán tin chi trà dch viii môi truô'ng thng
nàm 2020 cho các chCi rung trên dja bàn th xã Muting Lay, dê nghj các chCi
rfrng và các cci quan, dan vj lien quan chü dng thrc hin./.
Noi n/ian:
- S& Nong nghip và PTNT (b/c);
- UBND thi xã (b/c);
- Hat Kiêm lam thj xã;
- Phông giao djch Ngân hang chInh sách xã hi
thj xâ (phôi hcip);
- UBND xã Lay Nira, phurng Na Lay, phithng
Song Dà;
- DAng tãi trén trang thông tin din tC Qu Bão v
và Phát triên rrng tinh Din Biên, dja chi:
http://fjdf.dienbien.gov.vn;
- Lru: VT, KH-KT.--
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THÔNG BAO TIEN DICH VU MÔI
(Kern theo TB soT J'i/TB-QBVR, ngày '4

104,

RUNG CHI TRA THANH TOAN NAM 2020
üy Báo v và PhOt trin rItng tinh Din Biên)

-

1. Thj xã Mumg Lay, tinh Din BiOn
2. Ni dung chi tit:
Diên tIch
cung frng
DVMTR
(ha)
3

Diên tIch
Do'n giá
duoc clii trã
(dung/ha)
DVMTR (ha)

TT

Ben cung üng DVMTR

1

2

I

Luu virc Song Ba

1.683,39

1.665,553

Phuô'ng Song Dà

452,85

452,645

2

XaLayNua

872,33

3

PhithngNaLay

358,21

4

S tien tam
frng ln 1+2
(dung)

So tien con
duçc thanh toán
(dung)

Ghi chñ

(6=4*5)

7

(8=6-7)

9

887.051.876

666.221.200

220.830.676

532.587

24 1.072.843

18 1.058.000

60.014.843

870,980

532.587

463.872.625

348.392.000

115.480.625

341,928

532.587

182.106.408

136.771.200

45.335.208

Liru virc nhà may ntroc
th ;a MirO'ng Lay

660,51

660,510

XäLayNua

660,51

660,510

Tung cong

5

Tng s tin
(dung)

5.930

3.916.824

0

3.916.824

3.916.824

0

3.916.824

890.968.700

666.221.200

224.747.500
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Gui chá: N/ia mOy thiy din Hôa BInh: 204.346 (d), N/ia mOy thiy diên So'n La: 266.470 (d); Cty CP Nwác sach Vinaconex: 4.222 (a'); Dan gid diéu tiêt
tCr so! tiên chica xOc dnh dUC doTi tu'o'ng nhán tic nám 2011-2020 theo QD sO' 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 cia UBND tinh Diçn Biên: 5 7.549 (a')

sO NONG NGHI1P vA PTNT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
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TINH DI1N BIEN
QU'c- BAO v vA PHAT TRIEN RiJNG

THÔNG BAO TIEN DJCH VU MÔI TRIJNG RUNG CHU'A DU IMEU KILN CHI TRA THANH TOAN NAM 2020
—i- cza Quiy Báo v và Phát trie2n rimg tinh £)içn Biên)
(Kern theo TB s ,/3X /TB-QB VR, ngày
1. Thj xä Mixmg Lay, tinh Din Biên

QU'

2. Ni dung chi tit:

TT

Ben cung frng DVMTR
2

Din tich
ciing irng
DVMTR
(ha)
3

Diên tIch
Dyn
throc chi trã
.
(dong/ha)
DVMTR (ha)
4

Lu'u vic Song Ba

5.043,19

5.041,137

Phumg SOng Dà

1.320,25

1.320,247

5

532.587

.x

tin
(dong)
(6=4*5)

o tien tam
frng In 1+2
(dng)

So tien con
dtrçc thanh
toán (ding)

GM chü

7

(8=6-7)

9

2.684.844.031

2.008.946.800

675.897.231

703. 146.389

525.226.800

177.919.589

2

Xã Lay Ni.ra

2.612,91

2.6 10,860

532.587

1.390.510.095

1.039.708.000

3

Phi.rOrngNaLay

1.110,03

1.110,030

532.587

591.187.548

444.012.000

Chua Co bàn dè t' 1 1/10.000 kern
theo quyt djnh giao dAt, giao thng

Chua cO bàn d t 1 1/10.000 kern
theo quyt djnh giao dAt, giao rirng;
Tam dmg chi trã 10,99 ha rirng cüa
350.802.095 UBND xà Lay Ntxa theo cong van so
269/CV-HKL, ngày 12/10/2020 c0a
Htt Kim lam thj xa Mu&ng Lay v
vic tam drng chi trà tin DVMTR

147.175.548

Chua có bàn d t' lé 1/10.000 kern
theo quyêt djnh giao dat, giao rung

IL—

TT

Ben cung frng DVMTR
2

Diên tIch
cung trng
DVMTR
(ha)
3

Diên tIch
Do'n giá
duoc clii trã
(dng/ha)
DVMTR (ha)
4

Liru virc nhà may fltWC
thj xa Mir&ng Lay

1.294,36

1.294,360

XLayNua

1.294,36

1.294,360

Tng cong

5

5.930

T
/ dl1'
'..JE
(
\%
c.
-

7.675.555

2.692.519.586

S tin tam
frng Ln 1+2
3'\\ (dng)
7

S tin con
thrqc thanh
toán (dng)

Ghi chü

(8=6-7)

9

0

7.675.555

0

7.675.555

2.008.946.800

Chixa có ban d t 1 1/10.000 kern
theo quyt djnh giao dt, giao rUng

683.572.786
..1.

Ghi chá: Nhà may thiy ã'in Hc3a Blnh: 204.346 (d), Nhà may thzy ã'iên Son La. 266.470 ('d,); ty GP Niràc sach Vinaconex: 4.222 ('d,); Don giá diêu tiét tfr
so tiên chu'a xOc dnh duçic di tirçxng nhn tir nám 2011-2020 theo QD s 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 cüa UBND tinh Din Biên: 57.549 (a)

