
sO NONG NGHIP VA PTNT cONGHOAXAHQIcHUNGIflAVrNAM 
TIN}1 DI1N BIEN Doe lap  — Tir do — Hnh Phüc 

QU BAO V VA PHAT TRIEN RG 

S: ,145/TB-QBVR Diçn Biên, ngày i'I tháng 5 nám 2021 

THÔNG BAO 
Thanh toán tin djch vtj môi tru*ng rñng nàm 2020 

cho các chü rirng trên dja bàn huyn Mtr?rng Ang 

Can cir Nghj dnh 156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 nàm 2018 cüa 
ChInh phü ye Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Lam nghip. 

Can cü Quyt dnh s 21/QD-UBND, ngày 08/01/2020 cUa UBND tinh 
Din Biên ye vic Phê duyt Ké ho.ch thu, chi và dir toán chi quàn 1 näm 2020 
cüa Qu Bào v và Phát triên r&ng tinh Din; Quyêt dnh so 746/QD- UBND, 
ngày 30/7/2020 Va Quyêt djnh so 210/QD-UBND, ngày 24/02/2021 cüa UBND 
tinh Din Biên ye vic diêu chinh Kê hoch chi và dir toán chi quãn 1 nàm 2020 
cüa Qu5 Bào v và Phát triên rirng tinh Din Biên. 

Can cir Quy& dlnh  s 642/QD-UBND, ngày 04/5/2021 cüa üy ban nhân 
dan tinh Din Biên ye vic Quyêt dinh diêu tiêt tiên djch vi mOi truè'ng thng dôi 
vi so tiên ch.ra xác djnh disc dOi tugng nhn tiên DVMTR tr nàm 2011-2020. 

Can cir Thông báo s 137/TB-QBVR, ngày 04/5/2021 cüa Qu Bào v 
và Phát triên rrng tinh Din Biên ye vic thông báo tiên chi trâ bInh quân 01 
ha rrng dü diêu kin cung tmg DVMTR hru virc Song Dà, Song Ma nàm 2020 
trên dia ban tinh Diên Biên. 

Trên ca s& biu tng hçp din tIch rrng di.rçc chi trà djch viii môi tmng 
rirng 11am 2020 cüa Qu5 Bão v vâ Phát triên rrng, Co XáC nhn cüa Ht Kiêm 
lam và UBND các xã, thj trãn huyn MiRing Ang. 

Qu5 Bào v và Phát trin rrng thông báo thanh toán tin chi trã djch vi 
môi tnrng rrng näm 2020 cho các chü ±ng trên dja bàn huyn Muông Ang, C11 

the nhu sau: 

1. Thôi gian thanh toán 

Qu5' tinh chuyn tin thanh toán DVM1R näm 2020 qua tài khoàn ngân 
hang cho các chü rrng, thai gian chuyên tiên trong tháng 5 nàm 2021. 

2. Tong din tIch chi trã: 

- Din tIch luu vrc Song Mã:12.755.686 ha: 

+ Din tIch nãm 2020: 12.755,686 ha. 
A fl P 3. Tong so Uen phai thanh toan: 5.102.274.400 dong 
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- S tin dugc thanh toán nàm 2020: 5.102.274.400 dng 

+ S tin dü diu kiên thanh toán: 1.925.579.200 dng 

(co biu 01 chi tjlt kern theo) 

+ S tin chua dü diu kin thanh toán: 3.176.695.200 dông 

(Co bie2u 02 chi tjlt kern theo) 

4. Các chfl rfrng chifa thi diu kin thanh toán tin chi trã dich vii môi 
trtrô'ng rfrng 

- Sai khác thông tin tiu khu, khoônh, lô, gicta Quy& djnh giao dt, giao 
rirng vâi bàn do giao dat, giao rmg; Bàn do giao dat, giao thng khOng có so hiu 
tiêu khu, khoành, lô; tiêu dê bàn dO giao dat giao r&ng không dung ten theo 
quyêt djnh giao; bàn dO giao dat giao rrng con giao ngoài ranh gió'i huyn. 

- Các cong  ding ban sap nhp theo quy& djnh s 885/QD-UBND ngày 
19/9/2019 cüa UBND tinh Din Biên. Chü thng chua kin toàn ban quãn 1 và thông 
báo so tài khoãn theo ten ban mói de nhn tiên chi ira djch vij mOi truO'ng thng. 

- UBND huyn chua bàn giao bàn dè giao dt, giao thng cüa các chü rmg 
sau: Cong dông bàn Pu Sua, Pu Khó', Pu Cai x Ang Cang; Cong dông bàn Nm 
Chan 1 xã Mung Däng thiêu bàn dO ti khoành 2,3 tiêu khu 63 1B; Chü rrng 
Büi Minh The thj trân Mumg Ang. 

- UBND các xà, thj trn thrçic UBND huyn MuOng Ang giao trách 
nhim quàn 1 rrng dê huô'ng chInh sách chi trà djch vii mOi truOng rrng 
chua m& tài khoân. 

- Di vâi các chü rrng chua dü diu kin chi trã tin DVMTR, sau khi 
UBND huyn chinh sira hoàn thin thu tiic theo quy djnh, chU rrng m tài 
khoãn ngân hang. Qu tinh chi trà tiên DVMTR qua tài khoàn ngân hang cho 
các chü rfrng. 

5. D xut, kin nghj 

- D nghj UBND huyn Mung Ang diu chinh 1i nhng sai khác ti 
biêu 02; bàn giao bàn dO giao dat, giao rrng cOn thiêu cUa các chü rrng (bàn 
goc) ye Qu Bâo v và Phát triên rrng tinh, lam co' sO' thanh toán tiên djch v 
môi truO'ng rlmg theo quy djnh. 

- D nghj UBND Các xà, thj trn: 

+ Niêm yt cong khai biu thông báo thanh toán tin chi trà dlch  vil môi 
tnrng rimg  nàm 2020 tai tru sO' UBND xà, thi trân và thông báo cho các chü rrng 
duoc biêt; 

+ Thông báo tâi các chU rirng nhn tin DVMTR khi Ngân hang có thông 
báo chi trà trong ngày giao djch t.i trçl sO' UBND xà, thj trân. 

+ UBND các xä, thj trn kh.n truo'ng di mO' tài khoàn và giri so tài khoãn v 
Qu5' Bào v và phát triên r1rng de nhn tiên chi trã DVMTR. 
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+ Don d& hiiàng dn các chü thng di ma tài khoân Ngân hang d nhn tin 
chi trà DVMIR 

- D nghj Phông giao djch Ngân hang chInh sách xâ hi huyn xây dmg 
thông báo, kê hoach chi trà tiên DVMTR cho các chü thng, trên dja bàn các xâ, 
thj trân; huang dan thU tçic ma tài khoãn cho chU r&ng. 

- D nghj các chU rmg các chU rung h gia dmnh, cá nhân, cong dng 
thôn, bàn dU diêu kin chi trã, nhn tiên DVMTR ti trçl sa UBND xã trong ngày 
giao djch cUa Ngân hang chInh sách xä hi, nhn tiên khi ngân hang có thông 
báo chi trâ. Dôi v&i các chU rung ma tài khoàn t.i Ngân hang so Vietel Pay chU 
dng rUt tiên ti các diem giao djch cUa Vietel. 

Qu5 Bão v và Phát trin rung thông báo thanh toán tin djch vi môi 
tnrèng rung näm 2020 cho các chU rung trên dja bàn huyn Mu&ng Ang. Dê 
ngh cac chU rrng và the ca quan, dan vj lien quan chU dng thirc hin./.

2, 
 

Noi nhân: 
- Sä Nông nghip và PTNT(B/c); 
- UBND huyn Mtrmg Ang (B/c); 
- Hat Kim lam huyn Mu&ng Ang; 
- PGD Ngân hang CSXH huyn 

Mu&ng Ang (phôi hgp); 
- UBND các xã, thj trãn huyn Mixông Ang; 
- Däng tài ti-en trang thông tin din ti'r Qu5 
Bão v và Phát triên rirng tinh Din Biên, 
dja chi: http:/ffpdf.dienb I engov.vn  

- Li.ru: VT, KH-KT.,/ 

GL&M DOC 

Dng Thj Thu lien 
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(Kern theo Thông báo s ,14 /TB-QB 

Bieu: 01 

BIEU TONG HQP DIN TfCH DU DIEU KIN THANH TOAN D!CH  VI,J MOI TRtXONG RUNG 
NAM 2020 .--- ONG ANG TINH BIN BIEN 

- Q21 cia Qüy Báo v và Phát trkn rt'tng tinh Din Biên) 
BAO VE 

STT Be
C1VI 

vA 

thrcchi trã tin 
Tng  s tin chi trã 

(ha) (ha) 

1 Xã Ang Cang 652,66 649,355 259.742.000 

2 XaAng Nisa 382,54 377,483 150.993.200 

3 XaAngTâ 743,22 732,858 293.143.200 

4 XãBgLao 778,16 765,729 306.291.600 

5 XâMuingDàng 318,36 314,247 125.698.800 

6 XaMixàngLan 557,03 557,030 222.812.000 

7 XâNäm Ljch 596,40 596,400 238.560.000 

8 XãNgiCáy 412,91 412,910 165.164.000 

9 ThtrnMumgAng  88,18 83,148 33.259.200 

10 XãXuânLao 325,46 324,788 129.915.200 

Cong 4.854,92 4.813,948 1.925.579.200 



Bieu: 02 

BIEU TONG HP DIN TICH CHIXA oU DIEU KIN THANH TOAN DICH VJ MO! TRUONG RUNG 
NAM 2020 HUYN MUNG ANG TiNH DIN BIEN 

(Kern theo Thông baa s 14 T/TB-QBVR ngày cza QIy Baa v và Phát trkn rfrng tinh Din Biên) 

STT 
Ben cung frng djch V11 

môi tru'Ong rung 

Din tIch cung 
üng DVMTR 

(ha) 

Din tIch 1u9c chi 
trã tin DVMTR 

(ha) 

BAO yE 

Ghi chñ 

1 2 3 4 5 6 

I XA Ang Cang 979,90 973,805 389.522.000 

Diu chinh theo Cong van s6 659/UBND-TNMT ngày 29/4/2021 cUa UBND huyn 
Muting Ang chira kien toàn BQL thng và thông báo so tài khoàn. Sai ten gitta Quyt 
djnh giao rirng vài chimg minh thu nhân dan; Chtra bàn giao bàn d giao dt giao 
rrng; chua ma tài khoàn nhn tin. 

2 Xâ Ang Nua 136,33 133,233 53.293.200 
Diu chinh theo Cong van sO Ô59IUBND-TNMT ngày 29/4/2021c0a UBND huyn 
Mu&ng Ang chua kin toàn BQL rrng và thông báo sO tài khoàn.tiêu d bàn 16 sai 
ten huyn; chuia ma tài khoán nhn tin. 

3 XAAngT 416,15 412,168 164.867.200 Chuamâtàikhoànnhntin. 

4 Xä BOng Lao 935,660 928,247 37 1.298.800 
Diu chinh theo Cong van sO 659/UBND-TNMT ngày 29/4/202 1 cüa UBND huyn 
Mtthng Ang churn kin toàn BQL r11ng và thông báo sO tài khoãn; bàn dO thiu sO 

A hiêu khoánh 4 tiu khu 644; chu.ra ma tài khoàn nhan tien. 

5 XA Mu&ng Dang 2301,27 2300,406 920.162.400 

Diu chinh theo Cong van sO 659/UBND-TNMT ngày 29/4/202 1 cOa UBND huyn 
Mubng Ang chua kin toàn BQL rirng và thông báo sO tài khoãn; bàn dO thiu du 
ten UBND xä; thiu bàn dO ti khoãnh 2,3 tiu khu 631B; bàn dO giao rirng giao 
ngoài ranh giai huyn; chuxa ma tài khoàn nhn tin. 

6 X Mu&ng Lan 689,78 686,148 274.459.200 
Diu chinh theo Cong van sO 659/UBND-TNTvIT ngày 29/4/2021 cOa UBND huyn 
Muring Ang churn kin toàn BQL rrng và thông bOo sO tOi khoãn; chu.ra mô tài khoãn 
nhân tin. 

7 X Nm Ljch 443,38 442,848 177.139.200 Chua ma tài khoàn nhãn tin. 



STT 
Ben cung ting djch vi 

môitrubngrüng 

Diên tIch cung 
trng DVMTR 

(ha) 

Din tich thrqc chi 
trã tin DVMTR 

(ha) 

X 'n chi trã Tong so tie 
Ghi chü 

- 

1 2 3 4 RAC)5V 6 

8 XaNg6i Cay 1035,08 1034,680 

vA PHAT TRIN 
e 

. 
* 

Di&u chinh theo Cong van s 659/UBND-TNMT ngày 29/4/202 1 cüa UBND huyn 
Mu&ng Ang; chua kin toàn BQL thng và thông báo so tài khoân; bàn d thMu sO 
hiu tiu khu 622A; tiOu khu 632, din tIch giao ngoài ranh giài huyn; chua ma tài 
khoân nhân tien. 

9 Thj trn Muing Ang 20,75 20,433 8.173.200 
Chtra có bàn d giao dt giao rrng; chü thng không có mt t?i  dja bàn và k1 biên bàn 
kim tra; ch.ra ma tài khoân nhãn tin 

10 Xa Xuân Lao 1.010,65 1009,77 403.908.000 
Diu chinh theo Cong van sO 659/UBND-TNMT ngày 29/4/2021 cüa UBND huyn 
Mtx&ng Ang; chira kin toàn BQL rmg và thông báo sO tài khoãn; bàn dO thiu sO 
hiu khoãnh 4 tiu khu 657;chua ma tài khoàn nhãn tin 

Cong 7.968,95 7.941,738 3.176.695.200 
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