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Diçn Biên, ngày,A tháng 5 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Thanh toán tin chi trã djch viii môi tru'ô'ng rirng ln 2 nãm 2020 cho mt s 

chü rrng trên dja bàn huyn Mu*ng Nhé 

Can cü Nghj djnh s 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 v quy djnh chi 
tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can dr Quyt djnh s 21/QD-UBND, ngày 08/01/2020 cUa UBND tinh 
Din Biên ye vic Phê duyt Kê hoach  thu, chi và dir toán chi quãn 1 närn 2020 
cüa Qu5' Bào v và Phát triên r1mg tinh Din Biên; Quyêt djnh so 746/QD-
UBND, ngày 30/7/2020;Quyêt djnh so 210/QD-UBND, ngáy 24/02/2021 elm 
UBND tinh Din Biên ye vic diêu chinh Kê hoach  chi và dci toán chi quàn 1 
nàm 2020 cüa Qu9 Bào v và Phát triên rirng tinh Din Biên; 

Cn eli Quyt dlnh  s 642/QD-UBND ngày 04/5/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Din Biên ye vic diêu tiêt tiên djch vc' môi truôiig rirng dôi vói so tiên chixa xác 
djnh duc'c dôi ttxgng nhn tiên dch vii rnôi tnthng rrng tir näm 2011-2020; 

Can cli Thông báo so 137/TB-QBVR ngày 04/5/202 1 elm Qu5' Bào v và 
Phát triên r1rng tinh Din Biên ye vic thông báo tiên chi trâ bInh quail 01 ha 
rlrng dü diêu kin cung 1mg dch vi môi tnràng thng liru vrc Song Dà, Song Ma 
nàm 2020 trên dia bàn tinh Diên Biên; 

Can cli báo cáo s 232/BC-BThIN ngày 13/5/202 1 cüa Ban quán 1 Khu bão 
ton thiên nhiên Mithng Nhé ye kêt qua hem tra, kháo sat các vj trI nghi ng có biên 
dng rmg 11am 2020 thuc lam phân Khu báo ton thiên nhiên Mumg Nhé. 

Trên ccr s& biu tng hçip din tich ri'rng &xçic chi trà djch v11 môi tnrYng 
rlrng nàm 2019, 2020 elm Qu Báo v và Phát triên rimg tinh Din Biên, có xác 
nhn cüa Chi c1ic Kiêm lam tinh Din Biên, Hat  Kiêm lam huyn Mu&ng Nhé 
và UBND xã Pa Mi'; 

Qu Báo v và Phát trin rlmg thông báo thanh toán tin chi trã djch vi 
môi truô'ng rirng lan 2 näm 2020 cho chU rlrng là to chüc, cong dông bàn trên 
dija bàn huyn Muông Nhé, d1i the nhix sau: 

1. Thôi gian thanh toán 
Qu5 Bâo v và Phát trin rrng chuyn tin thanh toán djch vii môi tnrrng 

rlrng narn 2020 qua tài khoán Ngân hang cho ehü ri'rng, thai gian chuyên tien 
trong tháng 5 näm 2021. 

2. Din tIch rung duc chi trà 
-LuucSOngDà: 207,740 ha 
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3. Tng s tin thrqc clii trã: 180.693.454 ctng, trong do: 
- S tin dixçic chi trâ näm 2019: 4.260.911 dng; 
- S tin du'çic chi trã näm 2020: 176.432.543 dng. 

(co biê'u chi tjlt kern theo) 
.#( 4. Be xuat, kien ngh 

-DivóiUBNDxaPáMS': 
+ Niêm yt cong khai biu thông báo tin djch vi môi tnr0ng rirng âü diu 

kin chi trà nàm 2019 ti UBND xã và thông báo den chü rrng cong dông bàn 
Pa MS'  3 duçic biêt; 

+ Thông báo dn các chü rtmg nhn tin DVMTR khi Ngân hang có thông 
báo chi trã trong ngày giao djch tai  UBND xä; 

- Di vi Ngân hang ChInh sách x hi: Xây drng thông báo k hoch chi 
trà tiên DVMTR cho các chü rung. 

- Di vci các chü rung: 
+ Chü rung Ban quân 1 Khu bào tn thiên nhién MuOng Nhé can cü so 

tiên theo thông báo xây dçrng giây dé nghj chuyên tiên gi:ri ye Qu5 Bão v và 
Phát triên rung tinh. 

+ Chü nrng cong dng bàn Pa MS'  3 nhn tin DVMTR ti UBND xâ trong 
ngày giao djch cüa Ngân hang ChInh sách xã hi, nhn tiên khi Ngân hang có 
thông báo chi trà. 

Qu5 Bão v va Phát trin rimg thông báo thanh toán tin chi trà djch v 
môi tnthng rung lan 2 näm 2020 cho mt so chü rrng trén dja bàn huyn Mixung 
Nhé. Dê nghj chü rimg và các co quan, dan vj lien quan chü dng thl!c hin./. 

Nai izlzân: 
- Sc Nông nghip và PTNT; 
- UBND huyn Miiôiig Nhé; • (B/c) 
- Chi cic Kiêrn lam; J 
- Hat Kiêm lam huyn Mu&ng NIié; 
- Ban quân l KBTTN Muông Nhé; 
- Phông giao djch NHCSXH huyn (Phôi hcip); 
- Däng tái trên trang thông tin din ti'r Qu Bão v 
và Phát trién rCrng tinh Din Biên, dja chi: 
http:/ffpdf.dienbien.gov.vn; 
- UBND xã Pa MS'; 
- Lizu: VT, KH-KT1-- 

GIAM BOC 

Bng Thj Thu Rin 



sO NONG NGHIP VA PTNT TfNTI DIN BIEN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA YI1T NAM 
QU'' BAO  V1 VA PHAT TRIEN RU'NG Bc Ip - Tii  do - Htnh pliüc 

THÔNG BAO TIEN DICH VU MÔI TRUNG Rf]NG B -. IJN Cm TRA NAM 2019, 2020 LIfU \TEC SONG BA 
CHI TRA QUA TAI IUJOAN NGAN SAd XA llQi HUYN MU'NG NTIE 

Qu9 Báo vç và Phát tr1e2n rItng tinh Diên Biên) 
z VA PHAT TRIEN . 

RUNGS 
* 

TT Ben cung ü'ng DVMTR 
Diên tIch 
cung ülig 

(ha) 

Diên tIch du'çc 
clii trã 

DVMTR 
(ha) 

s tin clii trã 
cho 0lha rung 

(dngfha) 

s tin duoc 
chi trã 
(dng) 

Ghi chü 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4*5] [7] 

A NAM 2019 4,28 4,280 4.260.911 

I xA PA M'( 4,28 4,280 4.260.911 

I CQng dng ban Pa MS'  3 4,28 4,280 995.540 4.260.911 

B NAM 2020 207,74 207,740 176.432.543 

I CHU R11NG LÀ TO CHUC 207,74 207,740 176.432.543 

1 BQL khu Bão tn thiên nhiên Mi.rmg Nhé 207,74 207,740 849.295 176.432.543 

Tng CQng: A+B 180.693.454 

(Kemtheothongbaosó' /57 /TB-QBVRn 

1. Ten huyn: Huyn Mu?mg Nhé, tinh Din Biên 
2. Ni dung chi ti& 
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