
SO NONG NGHIP vA PTNT CQNGHOAXAHQIGIIUNGHIL&VITNAM 
TINH DI]N BIEN Bc 1p - Ty do - Hnh phüc 

QU BAO v vA PHAT TR11N RUNG 

So: ,422 /TB-QBVR Din Biên, ngày tháng 4 nám 2022 

THÔNG BAO 
Tiên chi trã bjn Ii quân 01 ha rü'ng dü diêu kin cung ü'ng djch viii môi 

tru'ông ri'ng thuc lu'u vrc nii tinh nàm 2021 trên dja bàn tinh Din Biên 

KInh gri: 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô; 
- UBND các xã, phuèng, thj trân; 
- BQL rang di tIch ljch sü và cinh quan môi tnrô'ng Muông Phng; 
- BQLR phông h huyn Muxng Chà; Tuân Giáo; Din Biên. 

Can ct'r Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChIñh phü, 
Quy djnh chi ti& thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can ccr s tin dugc u' thác cüa các nhàmáy thus' din và nhà may nuóc 
sch trên dja bàn tinh Diji Biên (ni tinh), ye chi trâ tiên djch viii môi truèng 
thng (DVMTR) tai  Qu5 Bão v và Phát triên rIrng tinh närn 2021; Tong hçp 
din tIch rüiig di.rçic chi trâ djch v11 môi tru&ng rmg näm 2021 cüa Qu Bào v 
va Phát triên rrng phôi hçp vâi Chi civic kiêm lam, Ht Kiêm lam và Uy ban 
nhân dan các xã, phuông, thj trân có din tich rrng cung üng DVMTR; 

Can ci'r Quyt djnh so 693/QD-UBND, ngày 20/4/2022 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Din Biên, ye vic diêu tiêt tiên djch vi rnôi truàng nmg dôi vth so tiên chua 
xác djnh dugc dôi tu9ng nhn tiên djch vi môi trir?ing thng tr näm 2013 — 2021. 

Qu Bào ye và Phát trin rirng tinh thông báo tin chi trà tin DVMTR, 
bInh quân 01 ha r't'rng dü diêu kin cung üng djch vi môi truông rmg näm 2021 
thc hin chi trà cho các chü rung theo quy djnh nhu sau: 

I. Don giá các Nhà may thüy din, Nhà may nuóc nàrn 2021 

TT Ben sfr dvig  dch vçl môi truô'ng 
rlrng 

Din tIch rung 
quy dôi dirçc chi 

trã thuc hru 
vrc (ha) 

S tin chi trã 
bInh quân 01 

ha (dng) 
Ghi chü 

Cong ty Din L?c  Din Biên Nhà 
may thüy din Thác Bay) 5.400,46742 $ 1.535 

So tin diu ti& tr s tiEn chu'a xác 
dnh duc di tu9ng nhn tCr nãm 
2013-2021 theo QD so 693/QD- 
UBND ngày 20/4/2022 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Diên Biên 

120,39800 52.720 



TT 
Ben sü' diing djch vi môi tru*ng 
ru'ng 

Din tIch rfrng 
quy di du'c chi 

tr thuc Iuu 
vI'c (ha) 

So tiên chi trã 
blnh quân 01 

ha (dng) 
Ghi chñ 

2 Nhà may thñy din Thác Trng 2.855,433 82 14 8.429 

3 

Nhà may thy din Na Lñ 5.464,03532 244.753 

S tin diu tit ffr s' tin chua xac 
dinh ctuçc d& tucng nhn ttir näm 
2013-2021 theo QD so 693/QD- 
UBND ngày 20/4/2022 cña Uy 
ban nhân dan tinh Diên Biên 

63,56790 34.255 

4 Nhà may thüy din Pa Khoang 2.784,56 882 84.982 

5 Nhà may thüy din Nm He 10.424,70600 108.264 

6 Nhàrnáythñy dinNrn Mirc 27.927,86100 133.553 

7 Nhà may thñy din Nrn Khu Hu 2.865,40500 299.837 

8 NhàmáythüydinNaSon 2.194,56000 46.908 

Nhà may thñy din Nm Nüa + 
CTTNHH Hip thành tinh Din 
Biên 

36.341,89930 20.992 

S tin diu tit tr s tin chua xác djnh duçc di tuccng n1in tr näm 2013-2021 theo 
QD•sô 693/QD-UBND ngày 20/4/2022 cüa Uy ban nhn dan tinh Din Biên 

Diê'u tiê't thuóc khu vu'c II, III bIt 
th 400. 000d/ha/nàrn cho diçn tich 
rfrng dz diu kiçn chi trá DVMTR 
nàrn 2021 

17.937,5141 379.008 

Diu tiê't thu5c khu vwc I bit di 
300. 000d/ha/nàm cho diên tIch 
rung th. dié'u kicn chi trá DVMTR 
nám 2021 

10.140,1148 279.008 

10 Nhà may thüy din Trung Thu 5 1.612,4665 63.750 

11 NhàrnáythüydinNmMu2 12.336,6510 87.303 

12 NhamáythñydinLongTo 20.514,8710 102.819 



ran Xuân Tam 

TT 
Ben sfr dçing djch vi môi trir?rng 
rung 

Dintich rfrng 
quy dôi duçc chi 

trã thuc Inn 
vic (ha) 

So tiên chi trã 
binh quail 01 

ha (dng) 
Ghi chü 

13 

Nhànáynuócthàhp1iDin 
B iên 

2.865,4050 72.999 

S tin diu tit ti.'x s tin chua xác 
djnh chxçic di trçYng nhn tir näm 
2013-2021 theo QD so 693/QD- 
LTBND ngày 20/4/2022 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Diên Biên 

65,1700 6.172 

14 Nhãrnáynu6chuynMu'ngCha 86,0700 111.321 

15 Nhàrnáy. nuàc thj xä Mixô'ng Lay 1.950,3900 5.708 

16 NhàrnáynuâcTunGiáo 447,57820 39.950 

17 NhàrnáynuàcTüaChña 72,6680 173.762 

18 N1aamayniiâcDinBienDong 15,48300 340.308 

M9i vu'ó'ng mAc xiii lien Iz vói cIwàng day nóng cüa Quj7 Báo v và Plidi 
triên rieng tin!, Din Biên, so ttin tho,i lien Iii: 0326.771.661. 

Qu Bâo v và Phát trin r1rng tinh d nghj UBND các xã, phumg, thj ti4n 
niêrn yet, cong khai và thông báo den các chü ri1ng biêt dê lam can cir theo dOi, 
giám sat, thirc 

Ncri u/ian: 
-Nhutrên; 
- Chü tich HDQLQ (b/c); 
- So Nong nghip và PTNT (b/c); 
- Giám doe Qu (b/c); 
- Clii cic Kiêrn lam tinh; 
- Phông chuyên mon BDH Qu (T/h); 
- Dang tâi trên trang thông tin din tr Qu Báo 
v và PTR tinh Din Biên, dja chi: 
http://fpdf.dienbien.gov.vn; 
- Lru: VT. 
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