
sO NONG NGHIP VA PTNT cONGHOAXAHQIcHUNGHIAVWTNAM 
A A 

TINH DIEN BIEN DQc 1p - Tiy do  -  Hnh phuc 
QUY BAO V VA PHAT TRIIN R1ThG 

S: A5?L  /TB-QBVR Diên Biên, ngày ,43 tháng 5 nàin 2022 

THÔNG BAO 
Thanh toán tiên chi trâ dch Vi;! rnôi tru'iing nii'ng nàrn 2018 - 2021 cho các 

cliii riling trên da bàn huyn Din Biên 

Can cir Nghj djnh s 156/2018/ND-CP, ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lu.t Lam nghip; 

Can cü Quyk djnh s 861/QD-TTg, ngày 04/6/202 1 cüa Thu tuó'ng ChIrth 
phü ye phê duyt danh sách các xà khu vçrc III, khu virc II, khu virc I thuc yang 
dông bào dan tc thiêu so và mien nii giai dotn 202 1-2025; 

Can cü Quyt djnh s 209/QD-TJBNID, ngày 24/02/2021 cña UBND tinh 
Din BiCn ye vic Phe duyt Kê hoach thu, chi và dir toán chi quàn 1 näm 2021 
ciia Qu Bão v và Phát triên rrng tinh Din Biên; Quyêt djnh so 1983/QD-
UBND, ngày 02/11/2021 ciia UBND tinh Din Biên ye vic diêu chinh Kê 
hochchi và di;r toán chi quãn 1 näm 2021 cüa Qu5 Bào v và Phát triên rImg 
tinh Diên Biên; 

Can c1r Quyt djnh s 693/QD-UBND, ngày 20/4/2022 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Din Biên ye vic Diêu tiêt tiên djch vii rnôi trithng thng dOi 
vói so tiên chu'a xác djnh duac dôi tung nhn tiên djch v11 môi tnthng rrng 
tü näm 20 13-202; 

Can cir Thông báo s 121, 122/TB-QBVR, ngày 21/4/2022 cüa Qu Bâo v 
và Phát triên riling tinh Din Biên ye vic thông báo tiên chi trà bInh quan 01 ha 
riling dii diêu kin cung ilmg DVMTR luii v'rc Song Dà, Song Ma, lun vçrc ni 
tinh näm 2021 trên dia bàn tinh Diên Biên; 

Trên Co sO' biu tng hp din tIch rung ducic clii trâ djch vi;i môi truung 
riling nàrn 2018 - 2021 cilia Qu Bão v và Phát triên thng, có xác nhn ciia Chi 
ci;ic KiCrn lam, }-It Kiêrn lam huyn Din Biên và UBND xã. 

Qu Bào v và Phãt trin riling thông báo thanh toán tin clii trâ djch vçi 
môi tnrung rilrig närn 2018 - 2021 cho các chü riling trén dla  bàn huyn Din 
Biên, ci;i the nhu sau: 

1. ThO'i gian thanh thin 

Qu tinh chuyn tiM thanh toán DVMTR nãrn 2018 - 2021 qua tài khoàn 
ngân hang cho các chili riling, thi gian chuyên tien trong tháng 5 närn 2022. 

2. Din tich rung  dirqc thanh toán: 

- Lun vIc SOng Dà: 3.487,153 ha. 
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+ Chü rirng là cong dng dan cu, h gia dInh: 3.487,153 ha. 

- Luu vçrc Song Ma: 4.772,260 ha 

+ ChU thng cong  dng dan Cu: 1.997,5 10 ha 

+Chürirngtchüc:2.774,750 ha 

- Luii virc Nhà may thñy din Nrn mrc: 3.487,153 ha 

+ Chñ rirng là cong dng dan cu, h gia dInh: 3.487,153 ha. 

- Lu-u vrc nba may thüy din Trung thu: 3.487,153 ha 

+ Chü rrng là cong dng dan cu, h gia dlnh: 3.487,153 ha. 

- Lu-u vi,rc nba may thüy din Long Tao: 3.487,153 ha 

+ Chü rirng là cong dng dan cu, h gia dInh: 3.487,153 ha. 

- Lu-u virc nba may thüy din Nm Nilta: 25.428,2 139 ha 

+ Chü ri.mg cong  ding dan cu, h gia dInh: 23.164,1239 ha 

+ Chñ rrng t chirc: 2.264,09 0 ha 

- Lu-u v1rc Nhà may thüy din Nm Khu Hu: 65,17 ha 

+ Chtt thng cong dng dan cu: 65,17 ha 

- Lu-u V1TC Nba may nuâc Thành ph Din Biên Phñ: 65,17 ha 

+ Chü rrng cçng dng dan Cu: 65,17 ha 

3. Tang s tin phãi thanh toán: 14.717.716.423 dông, trong do: 

3.1. Luii V1TC Song Dà: 1.448.826.495 ding 

- S tin dü diu kin thanh toán: 617.402.502 dng 

- So tin chua dü diu kin thanh toán: 831.423.993 dng 

3.2. Luii vrc Song Ma: 1.912.656.000 dông 

- Chñ rung là cong dng, h gia dmnh: 802.756.000 dng 

+ S tiên dü diu kin thanh toán: 571.092.000 ding 

+ S tin chua dñ diu kin thanh toán: 23 1.664.000 dng 

- Chü rimg là t chiirc: 1.109.900.000 dng 

3.3. Lu-u vrc nhà may thüy din Nrn Müc: 465.719.677 ding 

- S tin dü diu kin thanh toán: 301.195.268 dông 

- S tin chua dñ diu kin thanh toán: 164.524.410 dng 

3.4. Lu-u vçrc nhà may thüy din Trung Thu: 222.305.981 dàng 

- S tin dü diu kin thanh toán: 143.772.130 dng 

- S tin chua dü diu kin thanb toán: 78.533.849 dng 

3.5. Lu-u virc nhà may thiiy din Long Tao: 358.545.533 dông 



- S tin dü diu kin thanh toán: 231.882.449 dng 

- S tin chua dñ diu kin thanh toán: 126.663.084 dng 

3.6. Lu'u vic nhà may thüy din Nrn Nüa: 10.284.962.786 dng 

- Chü rüng là cong dng, h gia dInh: 9.370.294.371 dông 

+ Sê tin dñ diêu kin thanh toán: 5.885.568.045 dông 

+ S tin chua dü diu kin thanh toán: 3.484.726.326 dông 

- Chü rung là t chüc: 9 14.668.415 dng 

3.7. Lu'u vuc nha may thüy in Nm Khu Hu + Nhà may nuâc Thành 
Phô Din Biên Phü: 24.699.951 dông 

(Co biê'u chi tilt kern theo) 

4. Các cliii ring chira di diu kiin chi trã thanh toán tin dlch  vi rnôi 
tru'Yng rfrng 

- Sai khác ten lô gifta quy& djnh giao dt, giao r1mg và bàn d giao d.t giao 
rung; quyêt djnh giao riling tring ten lô, không có ten lô; không hiên thj nhän lô 
rung ducic giao trên bàn do giao; ban do giao không có ranh giói lô, khoành, tiêu 
khu; sai 1ch thông tin gifta quyêt djnh thu hOi và quyêt djnh giao dat, giao riling; 

- Mt s chili ri'ng chua có bàn d giao dt, giao rung; 

- Chili riling cht, chua rnó tài khoân, giao riling sai ten chili rung; 

- UBND xã Thanh Luông không k xác nhn Biu tng hcp din tIch riling 
diiic chi trã djch vi1 rnôi tru'ông riling 11am 20 18-2021, (quy djnh theo mâu biêu 01 
ph1i 1iic V Nghj djnh 156/201 8/ND-CP); 

- Mt s din tIch rung trên dja bàn các xã dang nghi ngu có bin dng. VI 
vy, Qu Bào v và Phát triên riling tam  thui chu'a chi trá din tIch nghi ngu biên 
dng, Qu5 së tiên hành chi trà thanh toán sau khi kiêrn tra, xác minh ciling d9t 
chi tarn  ilmg nàrn 2022 km vi1c Song Dà; 

- Chua diu chinh ten thôn, bàn theo Quyt djnh s 768/QD-UBND ngày 
15/8/2019 cia UBND tinh Din Biên ye vic sap nhp, dôi ten thôn, bàn, dci, to 
dan phô thuc 02 huyn: Din Biên và Din Biên Dông. 

5. D xut, kiên nghj 

- D nghj UBND huyn Din Biên chi dao  các phông chuyên mOn: 

+ Bàn giao quyt djnh và bàn d giao rung gn voi giao dtlâm nghip cho 
cong dông bàn Co Chy II, cong dông bàn Mthng Pôn II (bàn goc), bàn do giao 
dat, giao rung cho H gia dInh Ong Mia A Sâu ye Qu Bào v và Phát triên 
riling tinh tru'âc ngày 26/5/2022 dê lam can cñ chi trã tiên DVMTR cho chili riling 
theo quy djnh. 

+ Chinh silta nhQng sai sot giüa quyt djnh và bàn d giao dt giao riling; sai 
khác gifla quyêt djnh vó'i thông tin chili rung; sai 1ch thông tin giQa quyet djnh thu 
hOi và quyet djnh giao dat, giao rung; 



+ DInh chInh ten các chü rimg do sap nhp thôn, bn theo Quy& djnh s 
768/QD-UBND ngày 15/8/2019 cüa UBND tinh Din Biên ye vic sap nhp, dôi 
ten thôn, bàn, di, to dan phô thuc 02 huyn: Din Biên và Din Biên Dông; 

- D nghj UBND các xâ: 

+ Niêm yt cong khai biu thông báo thanh toán tin chi trâ DVMTR nãm 
2018 -2021 taiUBNDxâ; 

+ Thông báo tó'i các thu thng nhn tin DVMTR khi Ngân hang có thông 
báo chi trâ trong ngày giao djch tai  UBND xã; 

+ Don c1c, hu'óng d.n cac chü thng niO' tài khoãn Ngân hang d Qu Bão 
v 'và Phát triên rrng chi trâ tiên DVMTR cho các chü rrng. 

- D nghj Ngân hang chInh sách xã hi thông báo k hoch chi trá tin 
DVMIR cho các chü rü'ng trên dja bàn các xà; Hung dn thu tic và mc tài 
khoãn cho các chü rüiig. 

- D nghj các chü rrng: 

+ ChÜ rrng là t chüc: Can cü s tin theo thông báo, xây dimg giy d ng 
chuyên tiên giri Qu5 Bão v và Phát triên rirng. 

+ Chñ rrng là cong dng, h gia dmnh dü diu kin chi trá, nhn tin 
DVMTR ti UBND xã trong ngày giao djch cüa Ngân hang chInh sách xã hi, 
nhn tiên khi Ngân hang có thông báo chi trà; Dôi vó'i các chü thng chua m& tài 
khoãn nhn tiên DVM'IR, nhanh chóng rn& tài khoãn Ngn hang dê Qu' Bão v và 
Phát triên rimg chi trâ tiên DVMTR cho các chü rCmg theo quy djnh. 

M9i khó k/ian, vu'ó'ng nuc xiii lien li ththng day nóng cüa Qu9 Báo v 
và P/tat triên rIcng tin!, D&n  Biên, so d&n  lit oxi  lien k: 0326.771.661 

Trén day là Thông báo thanh toán ti&n chi ira djch vi môi truông rimg nàrn 
2018 - 2021 cho các thu rimg trên dja bàn huyn Din Biên. Dê nghi. các chñ 
rmg và các co quan, don vj lien quan chü dng thçrc hin./. 

Ncr! nhân: 
- So Nông nghip Va PTNT; 
- UBND huyn Din Biên; .(B/c) 
- P.CT UBND huyn phi trách NL; 
- Clii cuc Kiêm lam; 
- Ht Kiêrn lam huyn Din Bién; 
- Phông giao djch NHCSXH huyn Din Biên (P/h); 
- Ban quân 1 ri'rng phông li huyn Din Biên; 
- UBND các xä trên da bàn huyn Din Biên; 
- Däng tãi trén trang thông tin din tü Qu Bão v và 
Phát triên rrng tinh Din Biên, dja chi: 
http ://fpdf. di enbien. ov.vn; 
- Lixu: VT, KH-KT 

Ding Tht Thu Hin 



sO NONG NGHIiP vA PTNT TfNH DIN BIEN 

QUc' BAO  vi vA PHAT TRIEN RiYNG 

CONG HOA XA HQJ CHU NGHIA VI1T NAM 

Dôc lap -  Tir do - Hanh phüc  

THÔNG BAO TI 1tN D!CH VV MÔT TRIJONG RfING CHUA DU DIEU KIN CHI TRA THANH TOAN NAM 2018 - 2021 TREN PTA 
BÀN HUY1N PhIN BIEN 

(Kern theo TB so' A /TB-QBVR, ngày ,.1J /5/2022 cz.a Qi7y Báo v và .Phát trie2n rIcng tinh Din Biên,) 
1. I-Iuyii Din Biên, tinh Din Biên 
2. Ni dung chi tit: 

TT Ben cung üng DVMTR 
Din tIch 
cung üng 

DVMTR (ha) 

Diên tich 
dir'c clii trã 

DVMTR (ha) 

S tin chi 
ti clio 01 ha 

(dong/Iia) 

Tiig si tin 
(g) 

Ghi chü 

1 2 3 4 5 (6=4*5) 7 

1 Luu vlic  Song Pa 1.231,904 1.231,904 831.423.993 

1 XA MuO'ng Pn 1.231,904 1.231,904 674.910 831.423.993 
Sai khác gicta quyt djnh và bàn d giao dt, giao rirng; chira có bàn d6 
giao dt, giao thng; chira có tài khoân; 6,9lha nghi ng& bin dng 

IL Lu'u vrc Song Ma 579,160 579,160 231.664.000 

1 Xã Muôig Lói 167,310 167,310 400.000 66.924.000 
Sai khác gitta quy& djnh và bàn d giao dt, giao rmg; Sai 1ch thông 

tin gicra quyt djnh thu hi và quyt djnh giao dt, giao rrng 

2 Xa Phu Luong 411,850 411,850 400.000 164.740.000 
Sai khác gitta quyt djnh và bàn d giao dt, giao rrng; Sai 1ch thông 

tin gitra quyt djnh thu hi vâ quyt djnh giao dt, giao rung; 0,66 ha 
nghi ngè bin dng 

Luti vuc Nhã May Thüy 
Pin Nm Müc 

1.231,904 1.231,904 164.524.410 

1 Xã Muông Pn 1.231,904 1.231,904 133.553 164.524.410 
Sai khác gii:ta quyt djnh và bàn d giao dat, giao rCrng; chi.ra có bàn do 
giao dat, giao rrng; chira có tài khoàn; 6,9lha nghi ng bin dng 

IV 
Liru vuc Nhã May Thüy 

Truiig Thu 
1.231,904 1.231,904 78.533.849 

I Xà MrOiig Pn 1.231,904 1.231,904 63.750 78.533.849 
Sai k.hac giUa quyt djnh và bàn db giao dt, giao rtrng; chu'a có bàn d 

giao dt, giao rrng; churn có tài khoãn; 6,9lha nghi ngO bin dng 
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TT Ben cung üng DVMTR 
Din tIch 
cung üng 

DVMTR (ha) 

Din tIch 
duqc clii trã 

DVMTR (ha) 

So tiii clii 
trã cho 01 ha 

rung 
(aoiig/ha) 

iong so tien 
(dng) 

Chi chñ 

2 3 4 5 (6=4*5) 7 

Liru vu'c nhà may thüy 
1in Long Tao 

1.231,904 1.231,904 126.663.084 

Xä Muông Pn 1.231,904 1.231,904 102.8 I 9 126.663.084 
Sai khác gicra quyt djnh và bàn d giao dt, giao rmg; chisa có bàn d 

giao dat, giao r&ng; chi.ra có tài khoãn; 6,9lha nghi ngv bin dng 

VI 
Liru vuc iiIi may thüy 
Iiên Nm Ni'ia (Clii trã 
niim 2018-202 1) 

10.014,312 10.010,8948 3.484.726.326 

Xã Hua Thanh 59,80 59,800 477.497 28.554.322 
Sai khác thông tin giUa quyt djnh diu chinh va trIch !Vc  diu chinh 

bàn d giao dAt, giao n'rng; Mt s chñ rfrng chua Co tài khoãn; Din tich 
nghi ngô biAn c1ng là 2,62 ha. 

2 Xà Thanh Nua 
169,89 169,890 377.497 64.132.963 

Sai khác thông tin gia quyAt djnh diu chinh và trIch liic diu chinh bàn 
ct giao dAt, giao rrng; Chi.ra diu chinh ten thôn, bàn theo QuyAt djnh s 
768/QD-UBND ngày 15/8/20 19 cüaUBND tinh Din Biên v vic sap 
nhp, di ten thôn, bàn; Mit so chü rmg chua m tài khoän 

5,06 5,060 300.000 1.518.000 Chi trà näm 2021; Chua có bàn d giao dAt, giao rüng 

3 Xã Thanh Luông 1.262,02 1.261,335 377.497 476.150.178 

Do UBND xã Thahh Luông không k xác nhn BiAu tOng hop  din tIch 
rfrng dirçic chi trà djch vi rnôi tru&ng rfrng nàrn 2018-2021, (quy djnh 
theo mu biu 01 phim 1c V Nghj djnh 156/20181ND-CP). VI 4y Qu 
Bão v va Phát trin rung không cO cAn cCr dA chi trà tin DVMTR cho 
các chü ri'rng theo quy djnh 

4 XA Thanh I-lung 657,280 656,9561 377.197 247.999.069 

Sai khác thông tin gifla quyAt djnh diu chinh và trIch lm,ic diu chinh bàn 
dO giao dAt, giao rung; Mt sO chü rrng chua có tài khoán; Chi.ra diu 
chinh ten thôn, bàn theo QuyAt djnh sO 768/QD-UBND ngày 15/8/2019 
cüa UBND tinh Diên Biên v vic sap nhp, dOi ten thôn, bàn; Din tEch 
nghi ngô biAn dng là 0,95 ha. 
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TT Bêii cung ii'ng DVMTR 
Diêii tIch 
cung ü'ng 

DVMTR (ha) 

Diên tIch 
thrç'c clii trã 

DVMTR (ha) 

So tin clii 
trã cho 01 ha 

ru'ng 
(diig/ha) 

Tong so tien 
(dng) 

GM cliii 

1 2 3 4 5 (6=4*5) 7 

5 Xã Thanh Chän 739,160 73 9,1600 377.497 279.030.682 
Sai khác thông tin gitia quyt djnh diu chinh Va trIch 1c diu chinh bàn 
d giao dt, giao rung; Trên bàn d giy du&ng ranh giói ciia rnt so Iô 
khong io rang, không xác djnh dIxQC thuc lô nào; Chua có tài khoán. 

6 Xä Thanh Yen 4,840 4,840 377.l97 1.827.084 
Sai khác thông tin giU'a quyt dnh diu chinh va trIch lc dik chinh bàn 
d giao 6.t, giao rtrng; Trên bàn d giy rôrig ranli giài cüa rnt s lô 
khong rO rang. 

7 XalloongLung 1.039,584 1.039,5836 377.497 392.439.692 

Sai khác thông tin gitia quyt djnh diu chinh và trich 1c diu chinh bàn 
d giao dAt, giao thng (thiu ten lo,...); Chua có tài khoán; Clura diu 
chinh ten thôn, bàn theo Quyt djnh s6 768/QD-UBND ngày 15/8/20 19 
cüa UBND tinh Din Bien ye vic sap nhp, di ten thôn, bàn 

8 XãPaThorn 61,010 61,0100 477.497 29.132.092 
Sai khác thông tin giiia quyt cljnli diu chinh va trIch 1ic d1u chinh bàn 
d giao dAt, giao rirng; Din tich nghi ngo bin dng là 4,19 ha. 

9 Xã Porn Lot 1.247,648 1.246,6318 3 77•L  97 470.599.764 

Sai khác thông tin gitia quyt djnh diu chinh va trich lc diu chinh bàn 
d giao dAt, giao n'rng (thiu ten lô,...); Chua có tài khoàn; Chua diu 
chinh ten thôn, bàn theo Quyt tjnh s6 768/QD-LJBND ngày 15/8/2019 
ciia UBND tinh Din Biên v vic sap nhp, di ten thôn, bàn; Din tIch 
nghi ngO bin dng là 1,97 ha 

10 XA Sam Mrn 272,290 271,365 377.497 102.439.471 
Chi.ra có tài khoàn; Chua diu chinh ten thôn, bàn theo Quy& djnh s 
768/QD-UBND ngày 15/8/2019 cUaUBND tinh Din Biên v vic sap 
nhp, di ten thôn, bàn; Din tIch nghi ngO bik dng là 5,05 ha 
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I f Ben cung ung DVMTR 
Dien tich • 
cung ng 

DVMTR (ha) 

Dien tich 
- . duç'c clii tra 

DVMTR (ha) 

s6 tiii clii 
., tra elm 01 ha 

ru'n 
(dong/ha) 

Tong so tieii 
'don 

Gli cliii 

2 3 4 5 (6=4*5) 7 

11 Xä Nüa Ngam 54,470 54,292 377.497 20.495.066 
Cóhai lô r&ng chng ln vâi lô rrng cüa cong dng xã Keo Lôrn, huyn 
Diçn Bien Dong; Din tich nghi ngo' bien d9ng la 4,59 ha 

12 Xã Na U 215,820 215,820 477.497 103.053.403 
Sai khac thông tin gifla quyt djnh diu chinh và trEch lic diu chinh bàn 
d giao dt, giao rmg; Chua có tài khoãn; Din tIch nghi ngà' bin dn 
1à20,161ia E 

13 Xä I-Ie Muông 166,590 166,301 477.497 79.408.229 
Sai khác thông tin gitta quyt djnh diu chinh và trIch 1c diu chinh 
d giao dat, giao rrng; Chu'a có tài khoàn; Din tich nghi ngà biii 
là 12,83 ha 

14 XãNa Tong 1.408,360 1.408,360 477.497 672.487.675 

Sai khác thông tin giüa quy& djnh diu chinh và trich lc diu chinh bàn 
66 giao dAt, giao rrng; Chira Co tài khoàn; Ch'a diu chinli ten thOn, bàn 
theo Quy& djnh s6 768/QD-UBND ngày 15/8/2019 cüa UBND tinh 
Diên BiCn v viéc sap nhp, di ten thôn, bàn; Din tIch nghi ngô bin 
dtng là 27,13 ha 

15 Xã MuôngNhà 

890,910 890,910 477.497 425.406.852 

Sai khac thông tin gi0a quyt djnh diu chinh và trIch hic diu chinh bàn 
66 giao dt, giao rcrng; Chua CO tài khoàn; Chixa diu chinh ten thôn, bàn 
theo Quyt djnh s6 768/QD-UBND ngày 15/8/2019 cOaUBND tinh 
Din BiOn v vic sap nh.p, 66i ten thôn, bàn; Din tIch nghi ng bi6n 
dng là 39,27 ha 

1.759,580 1.759,580 51.178 90.051.784 

Din tIch thu h6i theo QD s 2121/QD-UBND ngày 20/8/20 18 và giao 
l?i cho Ban quán 1 rrng phong hO huyn Din Biên theo QD s6 
1023/QD-UBNDngay 24/10/2019;Trongkhoàng thôi gian thu h6i dn 
trithc thôi diem giao chi.ra có can cu de chi tra cho chu rung theo quy 
djnh; Chua cO tài khoân (Chi trá nàm 2018 và 10 tháng nàm 2019); Din 
tIch nghi ngx bin dOng là 9,97 ha 

Tong cong 4.917.535.662 



SO MONO NGHIP VA PTNT TtNH DIN BIN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

QUc' BAO  V VA PHAT TRIN  RUNG fflc 1p  - Ttr do - Hinh phñc  

THÔNG BAO TIEN DICH \TV MÔI TRU'ONG RG CHI TRA THANH TOAN NAM 2018 - 2021 

TREN D!A  BÀN HUYIN DIiJN BIEN 

(Kern theo TB so',f5I/TB-QBVR, ngày // /5/2022 cia Qüy Báo v và Phát trien rimg tin/i Din Biên) 

1. Huyn Din Biên, tinh Din Biên 

2. Nôi dun chi ti&: 

TT Ben cung frng DVMTR 

Diên tIch 
cung irng 
DVMTR 

(ha) 

Dién tIch du'o'c 
chi trá 

DVMTR (ha) 

S6 tin clii 
trã cho 01 
ha riing 

(ng/ha) 

Tong so tien 
(dông) 

S tin tm üng 
Ian 1+2 (dông) 

S tin con duqc 
thanli toán (dong) 

Ghi chü 

( 

1 2 3 4 (6=4*5) 7 8=6-7 9 

Liru vrc Song Ba 2.255,32 2.255,249 1.522.090.102 904.687.600 617.402.502 

I XMirOngPn 2.255,32 2.255,249 674.910 1.522.090.102 904.687.600 617.402.502 

H Liru vi'c Song Ma 4.193,10 4.193,100 1.680.992.000 1.680.992.000 

Chil rñng là h cong d1ng dan cu 1.418,35 1.418,35 571.092.000 571.092.000 

1 XâMrOngLói 1.215,93 1.215,930 400.000 486.372.000 486.372.000 

2 Xi Phu Luông 196,03 196,030 400.000 78.412.000 78.412.000 

3 

MuingNhà2019 6,39 6,390 400.000 2.556.000 2.556.000 

MuingNhà2020 4,69 4,690 400.000 1.876.000 1.876.000 

Mr?ng Nhà 2021 4,69 4,690 400.000 1.876.000 1.876.000 

Chü rung là t chüc 2.774,75 2.774,75 1.109.900.000 1.109.900.000 

I XPhu Luong 1.857,86 1.857,860 400.000 743.144.000 743.144.000 

2 XaMuingLoi 916,89 916890, 400.000 366.756.000 366.756.000 
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Rl 

TT Ben cung 1mg DVMTR 

Diên tIch 
cung 1mg 
DVMTR 

(ha) 

Diên tIch au'crc 
chi trã 

DVMTR (ha) 

S tin chi 
trá cho 01 
ha rung 

(dng/ha) 

Tong so tien 
(tng) 

So tien tim 1mng 
lAn 1+2 (àng) 

So tiên con du'çrc 
thanh toán (dng) 

Clii chtl 

1 2 3 4 (645) 7 (86-7) 9 

Ltru viyc Nhà May Thüy Din 
Nâm MIre 

2.255,32 2.255,249 301.195.268 301.195.268 

1 XäMixôngPn 2.255,32 2.255,249 133.553 301.195.268 301.195.268 

Liru virc Nhà May Thüy 'Diii 
Trung Thu 

2.255,32 2.255,249 143.772.130 143.772.130 

1 XMngPn 2.255,32 2.255,249 63.750 143.772.130 143.772.130 

V 
Luu vtre  nhà may thüy ain 
Long Tto 

2.255,32 2.255,249 231.882.449 231.882.449 ) 

1 XäMrông Pn 2.255,32 2.255,249 102.819 23 1.882.449 231.882.449 iN 

VI 
Luu vrc nhà may thüy din 
Nm Nüa (Clii trA nàm 2018- 
2021) 

15.420,583 15.417,3191 6.800.236.460 6.800.236.460 

* 

Chü rung là h gia dInh, cong dng 
dan Cu.  

13.156,493 13.153,2291 5.885.568.045 5.885.568.045 

1 XiMungPn 65,170 65,170 20.992 1.368.049 1.368.049Thanhtoán2021 

2 XHuaThanh 1.187,50 1.187,5000 477.497 567.027.687 567.027.687 

3 Xä Thanh N.ra 
556,82 556,8200 377.497 210.197.878 210.197.878 

40,97 40,9700 300.000 12.291.000 12.29 1.000 Thanh toán 2021 

4 XThanhFJirng 351,393 350,1621 377.497 132.185.144 132.185.144 

5 X Thanh Yen 626,130 626,1300 377.497 236.362.199 236.362.199 

6 XPaThm 471,47 471,4700 477.497 225.125.510 225.125.510 

7 XPomLót 1.151,09 1.150,9190 377.497 434.468.469 434.468.469 

8 XSamM6n 231,300 229,9180 377.497 86.793.355 86.793.355 
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TT Ben cung üng DVMTR 

Diên tIch 
cung üng 
DVMTR 

(ha) 

Diên tich throc 
clii trã 

DVMTR (ha) 

Si tin chi 
trã cho 01 
ha rung 

(dng/ha) 

Tong so tien 
(d1ng) 

So tien tim üng 
1in 1+2 (dng) 

So tiên con dUçYC 
thanh toän (d6ng) 

Ghi cln'i 

1 2 3 4 (6=4*5) 7 ('8=6-7,) 9 

9 XaNüaNgarn 666,42 666,4200 377.497 251.571.551 251.571.551 

10 XäNaU 2.900,29 2.900,2900 477.497 1.384.879.774 1.384.879.774 

11 XàHç Muong 2.161,78 2.161,3000 477.497 1.032.014.266 1.032.014.266 

12 XNaTong 923,22 923,2200 477.497 440.834.781 440.834.781 

13 XMuângNhà 1.822,94 1.822,9400 477.497 870.448.382 870.448.382 

Chü rfrng là t6 chñc 2.264,09 2.264,09 914.668.415 914.668.415 

1 X1 Mi.rOng Nhà 

1.876,39 1.876,3900 400.000 750.556.000 750.556.000 Thanh loan 2021 

107,62 107,6200 77.497 8.340.227 8.340.227 Thanh toãn 2018-2020 

3 1,09 3 1,0900 22.264 692.188 692.188 Thanh toán 2020 

2 XANaTông 387,70 387,7000 400.000 155.080.000 155.080.000 

VII 
Liru vlic  nhà may nircrc 
Thành ph Din Biên Phü, 
thüy din Nm KliIu Hu 

65,170 65,170 24.699.951 24.699.951 

1 XäMrOngPn 65,170 65,170 379.008 24.699.951 24.699.951 

Tng cong 10.704.868.360 904.687.600 9.800.180.760 
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