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QUI BAO V VA PHAT TRIN RuNG 

St: 352/QBVR-BDH 
V/v xác nhn s 1iu din tIch cung i:rng djch vi 
môi trii6ng rirng tm mg näm 2022 hru vrc 
Song Dà trên dja bàn huyn Tuân Giáo. 

Then Biên, ngày 03 tháng 10 nàm 2022 

KInh giri: 

- Chi cue Kim lam tinh Diên Biên; 

- H.t Kim lam huyn Tuân Giáo; 

- Ban Quãn 1 rung phông h huyn Tuân Giáo; 

- Üy ban nhân dan các xã huyn Tun Giáo. 

Can cü Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cña ChInh phü v 
quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can cr Quyt djnh s 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 cüa UBND tinh 
Din Biên ye vic Phê duyt Kê ho.ch thu, chi và di toán chi quàn 1 näm 2022 
ciia Qu Bào v và Phát triên ruing tinh Din Biên; 

Can cui Quy& djnh s 620/QD-UBND ngày 28/6/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Din Biên ye vic Quy djnh so lan, thi gian, t' 1 ttm irng tiên djch vi 
môi trurng ruing cho các chü ruing trên dja bàn tinh Din Biên; Quyêt dnh so 
02/QD-UBND, ngày 04/01/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Din Biên ye vic 
diêu chinh so lan, thôi gian chi tam  irng tiên djch vi môi truàng ruing trén dja 
bàn tinh Diên Biên; 

Can cui Báo Cáo s 163/BC-HKL ngày 29/9/2022 cüa H.t Kim lam huyn 
Tuân Giáo ye vic báo cáo các din tIch rmg chua diX diêu kin cung uing djch 
vii rnôi tru?ng ring nàm 2022. 

Dê có cor so' tam iX1ig tin DVMTR närn 2022 cho các chü ruing, Qu5 Bào 
v và Phát triên ruing tinh Din Biên d nghj Hat  Kiêm lam huyn và UBND các 
xä huyn Tuân Giáo xác nh.n din tIch ruing cüa các chü ruing có cung lrng 
DVMTR trên co sO' so 1iu theo dôi din biên rung 6 tháng dâu nAm 2022 cüa 
Hat Kiêrn lam huyên Tuân Giáo và ket qua rà soát, xác dnh din tIch ring cung 
uing dich vii môi tru'O'ng rung 6 tháng du narn 2022 dôi vi chü ring cong dông, 
h gia dInh trên da bàn huyn Tuân Giáo, theo mâu biêu so oi, Phçl lic V kern 
theo nghj djnh so 156/201 8/ND-CP; Doi vâi chü ruing là to chuic (Ban Quàn l 
ring phông h huyn Tuân Giáo) có van bàn thông nhât so 1iu gui ye Qu Bào 
v và Phát trien ruing, denghi, Chi ciic Kiem lam tinh Din Biên xác nhn sO lieu 
din tIch ruing theo rnâu biêu sO 02, Phii liic V kern theo nghj djnh so 
156/201 8/ND-CP. 

(Co bie2u tang hcip din tIch rfrng chi tilt kern theo) 
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Biu xác nhân gi1i vQu Bão v và Phát trin rirng tru&c ngày 15/10/2022, 
dê Qu Bào v và Phát triên rtrng lam co s& xây dirng kê hoach t?m  ng tiên 
DVMTR nàm 2022 cho các chü rung theo quy djnh. 

*Lwu  j: Dói vó'i chi ri'rnglà cç5ng dng, hç3 gia dlnh, QujY Báo v và Phát 
triên ricng gi chung ye Hgt Kiém lam huyn kj xác nhn, sau do chuyên UBND 
các xâ xác nh2n chuyên igi Hgt Kiêm lam g Qu9 Báo v và Phát triên rfcng. 

Mpi khó k/ian vu'Ong m& xiii lien h dng chI Phçzm Thj Van can b?3  
p/iu trách dia bàn, so diên thoai lien h: 0395.890.831 

KInh mong nhn dLrçlc six quan tam, phôi hçip cüa Chi cçic Kiêm lam, Hat 
Kiêm lam huyn, chü rung là to chüc và UBND các xã huyn Tuân Giáo./ 

Noinhân: 
- So Nong nghip và PTNT 
- Ban kiêrn soát Qu5'; 
- UBND huyn Tuân Giáo; 
- PCT UBND huyn Tuân Giáo (ph trách 
Nông Lam Nghip) 
-GiámdôcQu5; 
- Chi ciic Kiêm tarn (phôi hgp); 
- Ht Kiêrn lam huyn Tuân Giáo; 
- Ban QLRPH huyii Tuân Giáo; 
- UBND các xã thuc luu virc song Dà; 
- Däng tãi trén trang thông tin din t& Qu Bâo 
v và Phát triOn rmg tinh Din BiOn, dla  clii: 
http://fpdf.dienbien.gov.vn; 
- Luu: VT, KH-KT-- 



BIEU TONG FlIP DI1N TfCH CUNG NG DICH  VU MÔT TRIfOG RUNG TiM U'NG NAM 2022 HUYN TUAN GIAO 
(Kern theo cong vOn sO' 352  /CV- (hOng 10 nOm 2022 ciia Qu5J BOo v và PhOt lriên rItng,) 

TT Ben dung  ü'ng  DVMTR 

r/Qy ' 

g DVMTR 
Din tIdh thrçrdchi trã 

(ha) 
Ghi cht 

I Chu rung  Ia to chuc S  * 8 339,4760 8 339,4760 

1 Ban Quán 1 RPH huyn Tun Giáo 8.339,4760 8.339,4760 

II Chü rfrng  là h gia dinh, cng dng  dan Cu.  15.751,4040 15.722,2947 

1 MinChung  1.003,1850 1.001,0437 

2 Mu'O'ngMün 2.422,1810 2.421,2734 

3 MirO'ng  ThIn 518,3670 518,3670 

4 Na Tong 548,0510 546,3282 

5 PhinhSáng 1.135,4920 1.135,3695 

6 PNhung 1.942,8460 1.942,8460 

7 PiXi 4.211,6870 4.211,6870 

8 QuaiCang  38,5170 38,5170 

9 QuàiNua 1.002,8600 989,5251 

10 RngDong  807,9730 807,9730 

11 TaMa 528,2660 528,2660 

12 TôaTinh 1.591,9790 1.581,0988 

Tng Cong  (1+11) 24.090,8800 24.06 1,7707 
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