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CONG bA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DcIp -  T do -  Hinh phác 

Din Biên, ngày tháng 7 nám 2022 

KE HOCJI 
Kiêm tra vic thii'c hin chInh sách chi trã dch 'vii môi trir?rng rfrng di vri 

chü rfrng là cong dông thôn, bàn trên dja bàn huyn Mu'ô'ng Chà 

Can c1r Lu.t Lam nghip s 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Can cir Nghi djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/20 18 cña ChInh phü ye 
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can cir Quyt djnh s 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Din Biên ye vic phê duyt Kê hoch thu, chi và d1r toán chi phi quãn 
1 nàm 2022 cüa Qu Bào v và Phát triên thng tinh Din Biên; 

T1c hin trin khai nhirn vçi kim tra, giám sat näm 2022. Qu9 Bào v và 
Phát triên thng (Qu tinh) xây dung kê hoach kiêrn tra vic thçrc hin chinh sách 
chi trá djch vçt môi tr.u?Yng r1mg (DVMTR) cüa các chü r1mg là cong dông thôn, 
bàn trCn dja bàn huyn Muông Chà, c11 the nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

1. Mic dich 

Kirn tra vic tip nhn Va quail i, sir dçing tin chi trà djch vii môi tru6ng 
rlrng cüa các chü rung là cong  dông thôn, bàn trén dja bàn huyn Muôiig Chà; 
dé xuât bin. pháp giâi quyêt .nhü'ng ton t.i, bat cp trong vic si:r ding tiên djch 
vii môi tm6ng riirng cfia các cong dông thôn, bàn trên dja bàn huyn. 

2. Yêu câu 
- Vic kiêin tra phãi chi ti&, cong khai, minh bach; darn bão các ni dung 

theo quy dTjnh ci:ia Nghj djnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh 
phü và các van bàn khác có lien quan. 

- Tài 1iu cung cp cho cong tác kirn tra phài dy dñ, chInh xác. Kt thüc 
cuc kiêrn tra, doàn kiêin tra 1p biên bàn kiêm tra và tOng h9p báo cáo cap có 
thâm quyên. 

II. NQI DUNG 
Kirn tra tInh hInh quân 1, si:r ding tin DVMTR tr närn 2018 - 2021 ciia 

các chü rumg là cong dOng thôn, bàn trên dja bàn huyn Mirà'ng Chá, ni dung 
kiêrn tra tp trung thu yêu: 

1. Tmnh hinh quãn l, si ding tin DVMTR cüa các chü rumg là cng dng 
thOn, bàn; 

2. Vic ghi chép s tay chi Ira DVMTR, Kru chimg tr chi tin DVMTR cüa cong 
dông thôn, ban; 



3. Kim tra boat  dng chi trã, cong khai tài chInh cüa các chü rung là cong 
dOng thôn, bàn. 

III. PHTIONG PHAP TIEN HANH 
Kirn tra bng phuong pháp di chiu tài lieu, s sách ghi chép cac nôi 

dung thirc hin quàn 1 và sü di1ng tiên djch vi môi truàng rung cña chü rung là 
cong dông thôn, bàn dam bão theo quy djnh cüa Nghj djnh so 156/201 8/ND-CP 
ngày 16/11/2018; thông ké tãi lieu vào bang biêu trong qua trInh kiêm tra. Trong 
qua trInh lam vic vói các chi:i rirng s 1p biên bàn lam vic kern theo. 

IV. THANH PHAN, THO'I GIAN VA D!A DIEM 

1. Thành phãn 
- Ban diu hành Qu5 Bào v và Phát triên rrng: 02 ngithi; 

- UBND xã: Länh dao, cn b phi trách linh vrc Nông - Lam nghip: 02 nguôi; 

- Chü rmg là cong dng thôn, bàn: Các thành viên ban quail l thng và các 
h dan tharn gia bào v rimg cüa cong dông thOn, bàn (khoâng 20-3 0 h dan). 

2. TIiri gian, dja dim 

Thai gian: Tü ngày 18/7 dn ngày 22/7/2022. 

Dja dim: Tai  các cong dng thôn, ban là chU thng duçic chi trã tiên DVM'IR 
trên dja bàn huyn Muông Chà. 

(Co i/c/i trInh chi tié't kern theo) 

V. KTNHPHI 

S dyng ngun kinh phi tai  Quyt djnh s 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 
cüa UBND tinh Din Biên phê duyt ké hoach thu, chi và dir toán chi quãn 1 närn 
2022 cüa Qu5 Bào v và Phát triên rung tinh Din Biên. 

Can b tham gia phôi hQp kiêm tra, Qu tinh hO trg kinh phi theo quy djnh 
hiên hành. 

VI. TO CHC THT)C HIN 

1. Ban diêu hành Qu5: Giao phông Kiin tra, Giám sat - Tuyên truyên chñ 
tn, to chirc triên khai kiêm tra vic th?c hin chInh sách chi trâ DVMTR cüa các 
chü rfing là cong dông thôn, bàn; cu can b lam dâu rnôi lien h dja diem cong 
tác, phOi h9p vói các don vj lien quan, chuân bj các tài 1iu phiic vi cong tác 
kiêm tra vic thirc hin chInh sách chi trà djch v11 rnOi truèng rirng dOi vói cac 
ch'á rung là cong dông thôn, bàn trén dja bàn huyn MixOng Chà. 

2. D nghj UBND các xa, thj trn: Cu Lãnh dao,  can b phi trách lTnh vrc 
NOng - Lam nghip phOi h9p tham gia kê hoch kiêm tra; thông báo den các chà 
rrn.g là cong dông thôn, bàn tbrc hin theo kê hoach kiêrn ti-a. 

3. D nghj các chü nmg là cong dông thôn, bàn b ti-I dja dim, chun bj 
các tài 1iu có lien quan. den ni dung kiêrn tra; thông báo và tp trung các h 
dan trong cong dông thôn, bàn theo th?ii gian, so Iu9ng nguôi theo kê hoach. 



Trong qua trInh thc hin UBNID các xà, các chü rirng à cong dông thôn, 
bàn có khó khàn, vuàng mac lien h dông chI: Sñng A Sña, nhân viên phông 
Kiêrn tra, Giám sat - Tuyên truyên, din thoi: 0389.940.845. 

Trên day là K hoach  kirn tra vic thirc hin chinh sách chi trá djch vii môi 
tru'ng rung doi vó'i chii rung là cong dông thôn, bàn trên dja bàn huyn Muông 
Chà. D ngh các co quan, dan vj có lien quan cfr can b tham gia, thrc hin kê 
hoch nay.!. , 

GIAM DOC 
Ncri n/tan: 
- Hi dông Quãn 1' Qu5; 1 
- Sô Nông nghip vâ PTNT; (B/c) 
- UBNDhuyii Mithng Cha;J 
- Hat Kiêrn lam huyn M.ràng Chà; 
- UBND các xA: Miràng Mtroii, Na Sang, Sa Lông, 
Huôi Lông vâ Mtthng Ti' 
- Luu: VT, KTGS-TT.W 

  

  

Dng Th Thu Hiên 



BAO 

* 

CHU'O'NG TR!NH KIEM TRA T!NH HtNH THC HIJN 
TREN PTA 

(Kern theo icE hogch so' 23i /K[]'-QB VR ngày 1'1 ih  

CHI TRA DVMTR CtJA CHU RU'NG LA cQNG BONG 

U'OING CHA 

a QujY Báo v Va Phát trié'n rli'ng tinh Diii Biên) 

STT THJ GIAN 
lilA 

DIEM 
THANH PHAN NQI DUNG 

Thñ' 2, ngày 
18/7/2022  

Sang: 08h00T 

- Lam vic vó'i cong dng bàn Hui Nhà, xa Mung Mu'om 
+ Kim tra tinh hInh quàn 1, sir diing titn dch v1.i môi truèg rung cüa 
cong dng bàn; 
+ Viêc ghi chép s tay chi trà DVMTR. iu'u chñng tü' chi tin DVMTR 
cüa cong dng bàn; 
+ Kirn tra hoit dng cong ldiai tài chInh cUa cong dng bàn. 

Bàn Huôi 

- Qu5 Bào v và FIR: 02 nguèi; 
- UBND xã Mu'ôiig Miian: 02 nguô'i; 
- Cong dông bàn }-Iuoi Nhã: Các thành 
viên Ban quân 1 thng và các h dan 
trong bàn (khoàng 20-30 h dan). 

Chiu: 
14h00' 

- Lam vic vài cong dng bàn Png Git II, xà Mu'ông Mu'an. 
+ Kim tra tInh hInh quàn 1, sü.  ding tin djch v11 môi tru'ng thng cüa 
cong  dng bàn; 
+ Viêc ghi chép s tay chi trà DVMTR, luu chiing tr clii tin DVMTR 
cüa ciig c1ng bàn; 
+ Kirn tra hoat dng cong khai tài chInh cUa cOng dng bàn. 

Bàn Püng 
Git II 

- Qu Bào ye và P fR: 02 ngui; 
- UBND xã Mung Muan: 02 nguOi; 
- Cong dng bàn Püng Git II: Các thành 
viên Ban quàn l rirng và các h dan 
trong bàn (khoâng 20-30 h dan). 

Thir 3, ngày 
19/7/2022 

Sang: 08h00 

- Lam vic vó.i cong dng bàn Hui LOng, xä Na Sang. 
+ Kim tra tinh hInh quàn 1, sir dwig tiên dch vi môi truông rung cUa 
cong dng bàn; 
+ Vic ghi chép s tay chi trà DVMTR, hru ching tr chi tin DVMTR 
cüa cong dng bàn; 
+ Kim tra hot dng cong khai tài chInh cia cong dng bàn. 

Bàn Huôi 
Long 

- Qu Bão v và PTR: 02 ngithi; 
- UBND xã Na Sang: 02 ngu'Oi; 
- COng dông bàn Huoi Long: Các thành 
viên Ban quàn l thng và các hO dan 
trong bàn (khoàng 20-30 hO dan). 

Chiu: 
14h00' 

- Lam vic vEci cong dng bàn Nni Bó, xâ Na Sang. 
+ Kini tra tinh hinh quãn 1', sir diving tin djch vii moi tru'?Yng ri'xng cüa 
cong dng bàn; 
+ Vic ghi chép s tay clii trà DVMTR, luu chirng tü clii tin DVMTR 
cüa cong dng bàn; 
+ Kim tra hoat dOng cOng khai tài chInh cüa cOng dng bàn. 

Bàn Nâm 
Bó 

- Qu Bào v và PTR: 02 ng.thi; 
- UBND xä Na Sang: 02 ngu'Oi; 
- Cong dng bàn Nni Bó: Các thành 

Ban quân 1 rung và các hO dan 
trong bàn (ioàng 20-30 hO dan). 



STT TFIOTE GIAN NQI DUNG CON ?/. 
c' 

DIA 
DflM THANH PHAN 

Tliir 4, ngãy 
20/7/2022 

Sang: 08b00' 

( 

- Lam vic vo.i cong  dng bàn Chiêu Ly, 
+ Kim tra tmnh hnh quàn 1', sr dimg tiên ' 
cong dng bàn; 
+ Vic ghi chép s tay chi trã DVMTR, luu 
cUa cOng  dng bàn; 
+ Kim tra hoat dng cong khai tài chinh cUa 

BAOV . 

RUN .. ong rung cüa 
Bàn Chiêu 

Ly 

- Qu Bào v và PTR: 02 ngithi; 
- UBND xà Sa Lông: 02 nguôi; 
- Cong  dng bàn Chiêu Ly: Các thành 
viên Ban quãn 1' thng và các hO dan 
trong bàn (khoãnh 20-30 hO dan) 

Os * 

ching tr chi tin DVMTR 

cong dng bàn. 

Chiu: 
14h00' 

- Lam vic vói cong dng bàn Cng Tthi, xà Sa Lông. 
+ I(irn tra tinh hmnh quãn 1, sr dung tin djch vi moi trung rrng cüa 
cong dng bàn; 
+ Viêc ghi chép s tay chi trà DVMTR, luu ching tr chi tin DVMTR 
cüa cong ding bàn; 
+ Kim tra ho?t dng cong khai tài chInh cüa cong dng bàn. 

Bàn C6ng 
Tthi 

- Qu Bào v và PTR: 02 nguài; 
- UBND xä Sa Lông: 02.ngui; 
- Cong  dng bàn Cong Tthi: Các thành 
vien Ban quán 1 r&ng và các hO dan 
trong bàn (khoãnh 20-3 0 hO dan) 

Thr 5, ngày 
21/7/2022 

Sang: 08h00' 

- Lam vic vâi cOng dng bàn Ma Lu Thàng, xã Hui Lèng. 
+ Kim tra tInh hInh quàn 1, sr ding tin djch vi mOi trung rrng cüa 
cong dng bàn; 
+ Vic ghi chép s tay chi Ira DVMTR, lu'u chung t chi tin DVMTR 
cia cOng dng bàn; 
+ Kim tra hoat dOng cong khai tài chmnh ccia cOng dng bàn. 

Bàn Ma 
Là Thàng 

- Qu Bão v và PTR: 02 ngui; 
- UBND xâ Hui Lèng: 02 ngui; 
- COng dng bàn Ma Lu Thang: Các 
thành viên Ban quàn 1 thng và các ho 
dan trong bàn (khoang 20-30 hO dan). 

Chiu: 
14h00 

- Lam vic vó.i cong dng bàn FIui Toóng I, xã Hui Lèng. 
+ Kirn tra tmnh hInh quán 1, sr ding tin djch vi moi tru'mg rrng cüa 
cOng dng bàn; 
+ Vic ghi chep s tay chi trà DVMTR, luu chng tü' chi tin D\TR 
cüa cOng  dtng bàn; 
+ I(im tra hoat dOng cong khai tài chInh cüa cong dng ban. 

Bàn Hui 
Toong 

- Qu5 Bào v và PTR: 02 ngui; 
- UBND xã Hui Lèng: 02 ngui; 
- COng  dng bàn Huôi Toóng I: Các 
thành viên Ban quãn 1 thng và các ho 
dan trong bàn (khoàng 20-30 hO dan). 



STT THI GIAN 
, 

DIA 
DIEM t4V 

* RlÉ,a, 

QU? 

Thr 6, ngay 
22/7/ 022 

Sang: 08h00' 

- Lam vic vi cong dng bàn Porn C?i, 
+ Kirn tra tmnh hmnli quàn 15', sr diing tin 
cong dong bàn; 
+ Viêc ghi chep so tay chi tia DVMTR, hru 

•ng dong bàn; 
+ Kiêrn tra hoat dng cong khai tài chInh 

f4  
' 

c1ia 

BAQ VE 
VAjç 

tiên 

bàn. 

ng rirng cüa 

DVMTR 
Bàn Porn 

Cai 

- Qu5 Bào v Va PTR: 02 ngui; 
- UBND xà Mthng Thng: 02 ngii; 
- Cong dong ban Porn Cai Cac thanh 
vien Ban quan ly rung và các hQ dan 
trong bàn (khoàng 20-30 h dan). 

chung tu chi 

cong dng 

Chiu Di chuyn v TP. Din Biên Phü Qu Bão v và PTR 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

