
sO NONG NGHIP VA PTNT 
TINH DIN BIEN 

Qu'2 BAO YE VA PHAT TRIEN RUNG 

S&J4/KH-QBVR 

CQNG HOA xA HQI cEII1J NGBTA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do -  Hinh phñc 

Din Biên,. ngày' tháng 6.näm.202.i.. 

KE HOiCH 
Kim tra, giám sat viêc thrc hiên chInh sách chi trã djch v rnôi tru'ông 

rii'ng trên dla  bàn huyn Tuân Giáo 

Can cir Lut Lam nghip s 16/2017/QH14 ngây 15/11/2017; 

Can cr Nghi diinh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü ye 
Quy djnh.chi tiêt thi hành.rnt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can c1r Quyt dinh s 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Din Biên ye vic phê duyt Kê hoach  thu, chi và dr toán chi phi quàn 
1 nàm 2022 cüa Qu Bào v và Phát triên rl'rng tinh Din Biên; 

Thiic hin trin khai nhim vii ki&Tn tra, giám sat närn 2022. Qu Bào v Va 
Phát triên rmg (Qu tinh) xây dirng kê hoach kiêrn tra, giárn sat vic thirc hin 
chInh sách chi trà djch vu rnôi truèg rrng (DVMTR) trên dja bàn huyn Tuân 
Giáo, ci the nhu sau: 

I. MTJC DfdH, YEU CAU 

1. Miic dIch: 

Ki&n tra, giám sat vic tip nhn và quàn 1, sir dçing tin chi trà djch v1i 
rnôi truàng rimg cüa các chü rl'tng là cong dông thôn, bàn trên dja bàn huyn 
Tuân Giáo; dê xuât bin pháp giãi quyêt nhfiuig ton tai,  bat cp trong vic sir 
dung tiên djch vii môi truông rrng cüa các cong dông thôn, bàn trên dja bàn 
huyên. 

2. Yea câu 
- Viêc kirn tra phài chi tit, cong khai, minh bach;  darn bâo các ni dung 

theo quy djnh cüa Nghj djnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInE 
phü vâ các van bàn khác có lien quan. 

- Tài Iiu cung cp cho cOng tác kim tra phài dy dü, chInE xác. Kêt thic 
cuc kiêrn tra, dioàn kiêrn tra 1p biên bàn kiêm tra và tOng hcp báo cáo cap có 
thâm quyên. 

IL NQI DUNG 

1. Kiéin tra, giám sat vic giài ngãn Va thanh toán tin DVMTR cho cic 
chü rirng cüa don vj cung cap djch vçi theo hqp dOng dâ k kCt vâi Qu' tnh. 

2. Kirn tra tInh hmnh quán 1, si ding tin DVMTR tir närn 2018 - 2021 
cüa các chü rmg là cong dông thOn, bàn trên dja bàn huyn Tuân Giáo, ni dung 
kiêm tra tp trung chCi yêu: 



2.1. Tinh hInh quân 1, sü dung tin DVMTR cüa các chf thng là cong 
dông thôn, bàn; 

2.2. Kiêrn tra hot dng chi trâ, cong khai tài chInh cña các chü rmg là 
cong diông thôn, bàn. - 

III. PHTJNG PHAP TIEN HANH 
Kim tra bng phuong pháp di chiu tài 1iu, s sách ghi chép các ni 

dung thirc hin quail l và sà diing tiên djch vli môi truông thng cüa chü nirng là 
cong dông thOn, bàn dam bào theo quy djnh cüa Nghj djnh s6 156/2018/ND-CP 
ngày 16/11/2018; thông kê tài 1iu vào bang biêu trong qua trInh kiêrn tra. Trong 
qua trInh lam vic vi các chü rung sê 1p  biên bàn lam vic kern theo. 

IV. THANH PHAN, THI GIAN VA D!A  DIEM 

1. Thành phn: 
- Ban diêu hành Qu Bào v và Phát trin rrng: 02 ngithi; 

- UBND xã: Lnh do, can b phii trách linh vrc Nông - Lm nghip: 02 ngui; 

- Chü rung là cong dng thôn, bàn: Các thãrth viên ban quàn 1 thng va các 
h dan tham gia bão v rrng cüa cong dông thôn, bàn (khoãng 20-3 0 h dan). 

2. Thôi gian, dja diem: 
Th?yi gian: Tr ngày 20/6 dn ngày 24/6/2022. 

Dja di&n: Tai  UBND các xã, th trn và các cong dng thôn, ban là chñ rrng 
duo'c chi trà tiên DVM FR trên dia bàn huyên Tuân Giáo. 

(Co ljch trInh và biê'u hQng myc kiém tra chi tiê't kern theo) 

V. KINH PHI 

Sü ding ngun kinh phI ti Quyk djnh si 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 
cüa UBND tinh Din Biên phê duyt kê hoch thu, chi và dir toán chi quàn l nàrn 
2022 cüa Qu Bão v vâ Phát triên rimg tinh Din Biên. 

Can b tham gia phôi hçip kirn tra, giám sat Qu tinh h trV kinh phi theo 
quy djnh hin hành. 

VI. TO C1111]'C THJ'C HIN 

1. Ban diu hành Qu: Giao phông Kim tra, Giárn sat - Tuyên truyn chü 
trI, to chuc triên khai kiêm tra, giám sat vic thirc hin chInh sách chi trã 
DVMTR cña các chii rung là cong dOng thOn, bàn; cir can b lam dâu rnôi lien 
h dja diem cong tác, phôi h9p vi các don vj lien quan, chuân bj các tài lieu 
phic vii cong tác kiêm tra vic thirc hin chinh sách chi trà djch vi rnôi truà'ng 
rirng dôi voi các chü rñ'ng là cong dOng thôn, bàn trên dja bàn huyn Tuân Giáo; 

2. D ngh UBND các xã, th ti4n: Ciir Lãnh do, can b phii trách lTnh vlrc 
Nông — Lam nghip phOi hgp tham gia kê hoch kiêrn tra; thông bao den các 
chii rung là cong dOng thôn, bàn thirc hin theo kê hoch kiêrn tra; 

3. D nghj các chü ruing là cong dng thôn, bàn b trI dja dirn, chun bi. 
các tài lieu có lien quan den ni dung kiêrn tra; thông báo và tp trung các h 
dan trong cong dông thOn, bàn theo thô'i gian, so lu'crng ngithi theo kê hoch. 



Trãn Xuãn Tam 

Trong qua trmnh thrc hin UBND xã, thj trn, các chü rmg là cong dông 
thôn, bàn có khó khän, vu'óng mac lien h dông chI: Sñng A Sña, nhân viên 
phông Kiêrn tra, Giám sat - Tuyên truyên, din thoi: 0389.940.845. 

Al I I A 

dich vu môi tru?mg rmg trên dja bàn huyn Tun Giáo. D nghj các co' quail, 
dan vj có lien quan cfx can b tham gia, thirc hin kê hoach này./. 

KT. GIAM IOC 
PIIO GIAM DOC Noi nhân: 

- Hi dông Quàn I,2 Qu; 
- Sô Nông nghip Va PTNT;.çB/c) 
- UBND huyn Tuân Giáo; J 
- Chi nhánh Ngan hang CSXH tinh Din Biên; 
- Phôiig giao djch Ngan hang CSXH huyn Tuân Giáo; 
- Hat Kiëni lam huyn Tuân Giáo; 
- UBND các xã: Mx?xng Mün, Pñ Nhung, ba TInh va 
Quài Cang; 
- Luu: VT, KTGS-'lT! 



IPIEN 

(Kèin theo Ké' hoich so'A'i?,c/KH-QBVR ngà'y 13  thii.69iYi 2 
cAOVE 

CHTXO'NG TRINH KIEM TRA, GIAM SAT TINH HINH THUC HIIN CHf NH SACH CHI TRA DVMTR 
TREN IMA BÀN IN TUAN GIAO 

cza Qu5Y Báo v và Phát trié'ñ rii'ng tin/i Di,i Bi ii) 

ST F TFII GIAN NQI DUNG 
DIA 

oiEi TIIANH PHAN 

T1i
2, ngy 

20/6/2022 

Sang Di chuyn tr TP. Din Biên PhU di huyn Qu' Bão v và PTR Tun Giáo 

Chitu: 
14h001  

- Lam vic vói cong dng bàn Toâ Tinh, xä Toã Tinh 
+ Kirn ira tinh hinh quãn 1, sir ding tiên djch vi môi tru&ng thng cUa 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hoit dng cong khai tài chinh cüa cong dng bàn. 

Bàn Toã 
Tinh 

- Qu Bão v và PTR: 
- UBND x Toã TInh: 
- Cong  dng bàn Toã TInh: 
viên Ban quãn 1 rrng 
trong bàn (khoãng 20-30 

02 ngui; 
02 ngu?ii; 

Các thành 
và các h dan 

hO dan). 

ThCr 3, ngày 
21/6/2022 

Sang: 08h00' 

- Kirn tra, giám sat vic giái ngân và thanh toán tin DVMTR cho các 
chü rung cia don vj cung cp dch vi,i theo hçrp dng cia k kt vói Qu 
tinh, 
- Tinh hinh tip nhin tin DVMTR cüa các cht ri'rng, nhüng kho 11an, 
vuóng inc trong qua trInh chi trã tin DVMTR cua dan vj cung cap 
dich vii; dê xu.t giãi pháp giài quyt nhtrng khó khän, vuóng mac trên. 
- Lam vic vi các chü rung là cong dng thôn, bàn: 
+ Kim tra tInh hinh quàn 1, sCr diing tin djch vii rnôi truO'ng rü'ng cüa 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hot dng cong kiai tài chinh cüa cong dng bàn. 

UBND 
Quài Cang 

- Qu Bão v và PTR: 
- PhOng giao djch Ngâ: 
1uyn Tun Giáo; 
- Các chü thng duçc clii 
xâ Quai Cang (Các thu 
dng thôn, ban khi di nhn 
theo sèi tay chi trà DVMTR). 

02 ngui; 
hang CSXH 

trã tin DVMTR 
rrng là cong 

tin mang 



9 

STT THQI GIAN 
- 

NQI DUNG CONG Vl DTA 
DIEM 

TFIANH PHAN 

Thi:r 4, ngày 
29/6/2027 - 

Sang: 08h00 

- Lam vic vó'i cong dng bàn Gia Bp, xä 
+ Kirn tra tInh hInh quàn 1, sfr ding tiênñ_ 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hoat dng cong khai tài chInh 

g thng cua 
. 

Ban Gia 
Bpp 

- Qu Baa v vàPTR: 02 nguôi; 
- UBND xà Muà'ng Mim: 02 ngliô'i; 
- Cong dng bàn Gia B9p: Các thành 
viên Ban quàn 1 thng và các h dan 
trong bàn (khoang 20-30 h dan). 

s  

i. ______ . 

Chiu: 
14h00' 

- Lam vic vOi cong dông bàn LUm, xà MuOng 
+ Kim tra tmnh hInh quân l, sü' ding tiên 
cong dng ban; 
+ Kirn tra hot dng cong khai tài chInh 

PS  * 

iung ciia 
Bàn Liim 

- Quy Baa v va PTR. 02 ngurn, 
- UBND xã Muông M'tn: 02 ngui; 
- Cong dng bàn Lam: Các thAnh viên 
Ban cluàn  1 thng và các h dan trong bàn 
(khoàng 20-30 h dan). 

' 
dch V1l rflÔi tivang 

cUa cong dông ban. 

4 
Thr5ngày 
23 

Sang. 08h0 

- Lam vic vOi cong dng bàn Chua Lu, x Pu Nhung 
+ Kim tra tInh hInh quàn 1, sir ding tin djch vii môi trung rrng cUa 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hot dng cong khai tài chInh cUa cong dong bàn. 

Ban Chua 
Lu 

- Qu Baa v và PTR: 02 nguOi; 
- UBND xâ Pu Nhung: 02 nguO'i; 
- Cong dng bàn Chua Lii: Các thành 
viên Ban quàn l thng và các h dan 
trong bàn (khoàng 20-3 0 h dan). 

Chiu: 
14h00' 

- Lam vic vOi cong dng bàn Phiêng Pi, xä Pñ Nhung 
+ Kirn tra tInh lñnh quàn 1', sr diing tiên djch vii môi truông thng cua 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hot c1ng cong khai tài chInh cüa cQng clang ban. 

Ban 
Phieng 1 

- Qu Baa v Va PTR: 02 ngi; 
- NDxä Pu Nhung: 02 nguôi; 
- Cong dng bàn Phiêng Pi: Các thành 
viên Ban quãn 1 thng Va các h dan 
trong bàn (khoang 20-30 h dan). 

T "6 
24/6/2 

Sang. 08h 

- Lam vic vâi cong dng bàn Lông, xãToà Tinh 
+ Kim tra tmnh hinh quàn 1, s diing tiên djch vv moi trung rung cua 
cong dng bàn; 
+ Kim tra hoat dng cOng khai tài chInh cüa cong dOng ban. 

Bàn Lng 

- Qu Bào v và PTR: 02 nguOi; 
- UBND xã Toà Tinh: 02 ngui; 
- Cong dng bàn Lng: Các thành viên 
Ban quãn 1 rrng và các h dan trong bàn 
(oâng 20-3 0 hO dan). 

Chiu: 
14h00' 

Di c1niyn v TP. Din Biên Phü Qu5 Baa v và PTR 



B1EU NQI DUNG KIEM TRA T!NH HINH QUAN L, SU D1JNG TIEN DVMTR CiliA CU U RUNG LÀ CONG DOING THON, BÀN 

TREN DIA  B' ,lN TUAN GIAO 

(Kern theo K hogch sd//KFI-QBVR ngay,'13 cza Qu.51 Báo vç1  và Phát trién rz'l'ng tin/i Diçii Biên) 

STT Ni dung kim tra 

±1 

vA pi RIEN ü'ng 
Ngu'ôi chlu trách 

ziliiêni 
Clii cliii 

I 5 6 

Tmnh hlnh quail ij, s diiig lln D VMTR c/iü rfrng là ciig dng 
iliôn, bàn 

I Viêc tip nhn tin DVMTR 

• 1 T6ng s tin tip nhn tir Ngân hang 
Bàn chip thông báo tin chi trà 

DVMTR hang näm, Chcrng tir rut tin tr 
Ngãn hang, s tay chi trâ DVMTR 

BQLR cong dng 

2 Quán 1, sfr dinig tin DVMTR 
Di&n a, Khoãn 3, diu 70 

ND 156/2018 

2.1 
Cong dng thôn, bàn d xãy dimg quy ch quàn l sir diiiig tin 
DVMTR chra? Nu CO vic quãn 1, sCr dmg tin DVMTR dã theo 
quy ch chua? 

- 

Quy ch quàn l, sCr d\mg tin DVMTR BQLR cong dng 

Cong van s 239/QBVR- 
BDH ngày 16/7/20 19 cüa 
Qu5 Báo ye và Phát tritn 
rung tinh Din Biên ye 

hixóng dn quàn 1, sir diing 
tiên chi trã DVMTR cho các 
chü thng là ctng dng dan 

cu thOn, bàn 

2 2 
NguO dan trong cOng  dng có thrc thông báo s6 tin clii trã 
DVMTR hang näni cong dong duc chi trá là bao nhiêu không? 

Biên bàn h9p dan, So tay clii tià 
DVMTR, phOng vAn ngu&i dan 

BQLR cong  dng 



STT Ni dung kirn tra Mmli chüng 
Ngirô'i clilu trách 

nhiêm 
Ghi cliii 

2.i 
Viêc sr dyng tin DVMTR cüa cong dng thôn, bàn CO sr th6ng 
nht cüa các h dan khong? 

P' " 

in, S tay chi trâ 

( ThT v.n nguôi dâii 
VA PHAT TRIENJ 

BQLR cong dng 

2.4 HInh thc qun 1, sr dyng tin DVMTR cUa cong dng 

- 

Chia diu cho các h trong cong dng (chi theo h hay nhân khu) 
hoic clii cho các h tharn gia bão v r&ng hoc chi int phn cho 
các 1it trong cong dng, rnt ph.n d lam qu5 tun tra, báo v 
rirng? 

Biên bàn h9p dan, danh sách chi tiên, So 
tay clii trá DVMTR, phOng vn nguôi 

dâi 
BQLR cong dng 

- 
Sir dung tin DVMTR d lam các cong vic chung cüa cong ding 
nirn: Lam nhà van boa, mua bàn ghá, lam di.rOng be tOng... 

Biên bàn hçp dan, S tay chi trà 
DVMTR, hóa don chiing tü mua ban, 

phOng van nguôi dan 
BQLR cong dng 

2.5 Vic quãn !, si'r dyng cu tun tra bão v rimg cüa cong dng 

- Clii xàng du cho phrong tin tuAn tra di tuân tra Va truy quét 
Danh sách clii tin, s tay clii trà 

DVMTR 
BQLR ciig d6ng 

- Chi mua dyng cy phuc vy cong tác tuin tra, bào v rirng 
S tay clii trà DVMTR, hóa dcm chCnig 

tir rnua ban, phOng vn nguOi dan 
BQLR cong dng 

- Clii cong cho các hi tham gia di tun tra, bão v rirng 
Bang chtm công, danh sách clii tin, s 
tay chi trá DVMTR, s tay tun tra bào 

v rrng cung ing DVMTR 
BQLR cong dng 

Clii h tra ngl.rôi duoc huy dng tharn gia ngän chn, chng phá 
rrng và chQa cháy rrng 

Bang cMni công, danh sách clii tin, s 
tay clii trã DVMTR, s tay tun tra bão 

vç uimg cung mg DVMTR 
BQLR cong dng 

- Clii khác S tay clii trá DVMTR BQLR cong  dng 



STT Ni dung kirn tra 
- 

/7 iW11  cli  (' 
BAO VE 

Ngtrô'i chlu trách 
nhiêm 

Gui chü 

II ltiêiiz Ira hoçit dç3,,g cong klzui íàí c/,Iiih 
VAPHATTR I 

S tin duçic clii trâ, k ho?ch chi trà h&ng Qu, hang nàm ctugc 
niêm yt cong khai ti noi hcp CD dan cu, bàn hoc noi cong cong 
thuãri Içi nht d ngu'ôi dan tin theo dOi k.hông? 

BQLR cong dng 
Bàn chyp minh chüng các noi niem yet 

cong 

2 
S tin dISçYC chi trã h&ng nàrn có thông báo bang van bàn h tling 
truyn thanh cña thôn, bàn hay ti các CUC h9p ccia thôn, bàn 
khoiig? 

Biên bàn hçp, phông van BQLR, nguOi 
dan 

BQLR ciig dng 
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