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QUS' BAO  v vA PHAT T1UIN  RUNG 

S& 4.24  /TB-QBVR Din Biên, ngày .2-1 tháng 4 na/n 2022 

THÔNG BAO 
Tin chi trã bInh quân 01 ha rung dü diu kin cung frng dlch 

vii môi truô'ng rfrng lu'u virc Song Ba, Song Ma nàm 2021 
trên dia bàn tinh Biên Biên 

KInhgi:ri: - UBND các huyn, thj xã, thãnh pM; 
- UBND các xã, phu&ng, thj trail; 
- Ban quàn 1 Khu Bão ton thiên nhiên Muông Nhé; 
- BQLR phông hO huyn Mu'è'ng Chà; Tuân Giáo; Din Biên. 

Can cü Nghj djnh 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü, Quy 
djnh chi tiêt thi hành inOt  so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Càncü s tin thirc thu do Qu5 Bão vO và Phát trin rmg Vit Narn diu 
phôi nàm 2021 ye chi trã tiên djch vi rnôi truô'ng rimg (DVMTR) tai  Qu Bào 
v và Phát triên rrng tinh; Tong hçp din tIch rmg duçic chi trá djch vii môi 
truông rung cüa Qu Bâo v và Phát triên thng phôi hçp vi Chi ciic kiêrn lam, 
Hat Kiêrn lam và Uy ban nhân dan các xà, phung, thj trân có din tIch rung 
cung ü'ng DVMTR; 

Cn cir Quyt djnh so 693/QD-UBND, ngày 20/4/2022 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh Diên Biên, ye vic diêu tiêt tiên djch v1i môi tru?rng rung dôi vói so tiên chu'a 
xác djnh duc dôi tirgng n14n tiên djch vçi rnôi tnrô'ng rung tir närn 2013-2021. 

Qu Bào v và Phát trin rmg tinh thông báo s tin chi trã DVMTR, bmnh 
quân cho 01 ha rrng nàm 2021 dü diêu kin cung rng djch vi môi truung rtrng, 
chi trá cho các chü rimg theo quy dnh nhu sau: 

Don giá các Nhà may thfly din, Nhà may nu'ó'c nàm 2021: 

TT Ben sü dçng ci!C1I vy rnôi trffô'ng rñ'ng 

Dintich 
rung quy 

dôi duqc chi 
trã thuOc 

mu vrc (ha) 

So tiên chi 
trã blnh 
quân 01 

ha (dng) 

Ghi 
cliii 

I LIfUVTfCSONGBA 

1 Nhà may Thiiy din Hàa BInh 227.945,5715 274.3 15 

2 Nba may ThUy din Scm La 227.945,57 15 346.882 



TT Ben sir dung dich vu moi tru'ong rung 

Diên tich 
rirngquy 
x. . toi diro'c chi 
tra thuoc 

lirn virc (ha) 

. 
So tien chi 
tra binh 
quanOl 

ha (dong) 

Ghi 
chu 

3 Nhà may Thüy din Lai Châu 124.861,8130 3 94.260 

4 Cong ty CP nuâc sch Vinaconex 227.945,5715 4.3 63 

5 

S tin diu tit tr s tin chua xac dinh 
ducic dôi tuçYng nhn ttr nàm 2013-2021 
theo QD so 693/QD-UBND ngày 
20/4/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh Din 
Biên 

227.945,5715 49.350 

II LUUVI)CSONGMA 

1 NhàrnáythüydinBáThuàc 1 43.287,4847 12.332 

2 Nhà may thüy din Ba Thuc 2 43 .287,4847 20.536 

Cong Ty TNHHMTV thüy din Trung 
Scm 

43.287,4847 104.135 

Cong ty THHFI Ha Thành thày diçn 
Thanh Scm 

43.287,4847 19.072 

5 Nba may thüy din Cm Thüy 1 43 .287,4847 22.820 

6 Nhà may thüy din Nm Hóa 2 22.824,9207 4.085 

S. tin diu tik tr s tin chua xác djnh ducdSi tuçrng nhn tr nrn 20 13-2021 
theo QD so 693/QD-UBND ngày 20/4/2022 cña Uy ban nhân dan tinh Din Biên 

Diê'u tiê't dcin giá di 400.000d/ha/nàm cho 
diqn tIch rIcng diêu kiçn chi trá 
DVMTR nám 2021 

20.973,7356 217.020 

18.350,9010 221.105 

Diu tilt don giá th 400. 000d/ha/nàin có 
diii tIch triLng v6i nhà may nwác huyn 
Tud'n Giáo nàmn 2021 

447,5782 177.070 

Diu tiet dcrn giá di 300. 000d/ha/nám dôi 
vái các xã kim vu'c 1 ('thj trdn Tuán Giáo 
huyn Tuán Giáo; xã Ang Nu"a, thj trân 
Mu'àng Ang huyn Mithng Ang, xã Na Tâu 
TP, Diçn Biên Phi, (KVJ) näm 2021 

1.305,2269 117.020 

Die'u tiEt dcrn giá th 400. 000d/ha/näm cho 
din tIch trItng vái nhà may th din Na 
Son huycn Diçn Biên Dông nàm 2021 

98,3 800 170.112 

2.096,1800 
-

174.197 
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Os. A -  Xuan Tam 

M9i vu'óng Intc xiii lien li vó'i du'ông day nóng câa Qu9 Bâo v vu PItht 
triên rieng t(nh Diii Biên, so din ihoii lien lie: 0326.771.661. 

Qu5 Bão v và Phát trin rüng tinh d nghj US'  ban nhân dan các xã, 
phuè'ng, thj trn niêrn yt, cong khai và thông báo dn các chü rirng bi& d lam 
can cir theo dôi, giárn sat, thc hin./_-

,
,4 

JVo'i nhân: 
- Nhr trén; 
- Chi tich HDQLQ (b/c); 
- So Nong nghip và PTNT (b/c); 
- Giám doc Qu (b/c); 
- Clii cue Kiêm lam tinh; 
- Phông chuyên mon BDH Qu (T/Ii); 
- Dang tâi trén trang thông tin din tü Qu 
Bâo v và PTR tinh Diii Biên, dja clii: 
http://fpdf.dienbien .gov.vn; 
-Ltru:VT. 
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