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Diên Biên, ngày2,'-tháng 9 nám 2022 

KE HOACH 
Tuyên truyn vic thrc hin chInh sách chi trã djch viii môi tru'o'ng rirng 

trên dla  bàn huyn Murng Chà, tinh Din Biên 

Can cur Luât Lam nghip so 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Can cur Nghi dinh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cña ChInh phü ye 
Quy dinh 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 phé duyt Kê hoach  thu, chi và dr toán chi phi quàn 
1 nàm 2022 cña Qu Bào v và Phát triên thng tinh Din Biên. 

Thirc hin trin khai nhim vii tuyên truyn näm 2022. Qu5 Bào v vàPhát 
triên rrng tinh Diên Biên xay dirng kê ho?ch to chcrc tuyên truyên mt so ni 
dung lien quan den chinE sách chi trà DVMTR cho các h gia dInE, cá nhân trong 
cong dOng thôn, bàn trên dja bàn huyn Mumg Chà, cii the nhu' sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU: 

1. Mic dIch: 

Tang cuông cOng tác tuyên truyn các chü trucmg dung Iôi cüa Dàng, 
chInh sách pháp 1ut cüa Nlhà nuc ye cOng tác quàn 12  bâo v, phát triên rmg 
va chinh sách chi trà dich vu môi tnrè'ng thng, gop phân thuic dày phát triên kinh 
tê, nâng cao di sOng van hóa, tinh than cüa nhân dan và darn bào an ninh quôc 
phông a dja phucmg. 

Nâng cao nhn thirc, k näng cüa chü rrng trong xây dxng, triên khai thrc 
hin quy chê quàn l, sü dicing tiên djch vii mOi truô'ng r1rng cüa các cong dOng 
thOn, bàn. 

Tang tInh mirth bach, hiu qua và giàm thiu ri:i ro trong quàn l và sur dçing 
tiên djch vu môi tnrmg rirng ti các cong dng thOn, bàn. 

2. Yêu câu: 

Vic t churc tuyên truyn phài dam bão nhtmg kin thurc co' bàn ye chinh 
sách chi trà djch v1 môi tru'ing rmg; hithng dn quãn 1, sü dung tiên chi trã 
DVMTR cho các chñ nmg, dông thai sat vai thixc tiên hot dng cña dja phuang. 

- QuátrInh tuyên truyn t churc nghiërn tüc, chat chë, barn sat miic tiêu, 
bào dam thiêt thirc hiu qua. 

II. NQI DUNG: 



1. Tuyên truyên mt so ni dung cci bàn cüa Lut Lam nghip và Nghi. dnh 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
s diu cüa Lu.t Lam nghip. 

2. Htring din, giài dáp cách ghi chép s tay chi trã DVMTR, so tay tuân 
tra, bào v ri'rng cung üng DVMTR; xây dirng quy chê quàn .l, sü diing tiên 
djch vçi môi tr1xèng rung cho cong dông thôn, bàn. 

III. THANH PHAN, THYI GIAN vA IMA DIEM 

1. Thanh phan 

- Ban diêu hành Qu Bào v và Phát trin r1mg: 02 ngui; 

- UBND xã: Lath do, can b phi trách linh virc Nông - Lam nghip: 02 nguèi; 

- Chü thng là cong  dng thôn, bàn: Các thành viên Ban quàn 1 rrng và các 
h dan tham gia bào v rung cüa cong dông thôn, bàn. 

(Ke' hogch nay thay cho giá'y mài) 

3. Tho'i gian, dja diem 

Th&i gian: 14 ngày, trong do: 

- Dqt 1: Tr ngày 02/10/2022 - 08/10/2022. 

- Dqt 2: Tü ngày 09/10/2022 - 15/10/2022. 

Dja dim: T.i nhà Trithng bàn hotc Nhà van boa cong dng cüa bàn. 

(Lich trInh chi tilt theo bilu dInh kern) 

IV. KINH PHI TIIIJ'C HIIN: 

Si'r diing ngun kinh phI ti Quy& djnh sé 187/QD-UBND ngày 26/01/2022 
cüa UBND tinh Din Biên ye vic phê duyt Kê hoach thu, chi vâ dir toan chi phi 
quàn l näm 2022 cüa Qu Bào v và Phát triên thng tinh Din Biên. 

Can b tham gia buôi tuyên truyên, Qu5 tinh h trq kinh phi theo quy djnh 
hiên hành. 

V. TO CH15'C THIC HIEN: 

1. Các phOng chuyên mon thuc Qu5. 

- PhOng Kim tra, Giám sat - Tuyên truyn: Cr can b thirc hin tuyên 
truyên; chuân b ni dung tuyên truyên, tài lieu, van phOng phâm. 

- Phông Hành chInh - Tng hcp: Thanh toán các chi phi cho các cuc 
tuyên truyên theo quy djnh. 

2. UBND các xä cr can b chuyên mon ph6i hcip tham gia bu& tuyên truyn, 
thông báo den các chü thng là cong dOng thôn, bn ye ke hoach tuyên truyên. 

3. Chü rung: Ban quàn l rimg cong dng thôn, bàn b trI dja dim và 
thông báo den dai  din các h dan tham gia bào v nirng cüa cong dông thôn, 
bàn tham gia buôi tuyên truyên day dü. 



GIAM DOC 

Lwu j: Ban quán lj rimg cç3ng dng thón, ban khi di mang theo So tay chi 
trá DVMTR và So tay tuán tra báo v rfmg cung &ng DVMTR.). Các thành viên 
tham gia buOi tuyên truyên thzrc hin nghiêm vic phông chOng djch Covid-]9 
theo quy djnh. 

Trên day là K hoch tuyên truyn v vic thrc hin chInE sách chi trã 
dich vu môi tru?Yng thng trên da bàn huyn Muô'ng Chà, tinE Diên Biên; các 
phông chuyên mon Qu5, chñ rmg yà các don v lien quan triên khai thirc hin 
kê hoach dam bão theo yêu câu./. 

No'i nhân: 
- So Nong nghip và PTNT (Báo cáo); 
- UBND huyn MuOng Chà; 
- UBND các xà: Huôi Mi, Nm Nén, Pa Ham, Sá Tong, 
MuO'ng Tñng, Muông Muon, Na Sang, Ma ThI Ho, Huôi 
Leng, Sa Lông; 
- Luu: VT, KTGS-TT. 

Dng Th! Thu Hiên 



rInh chi tiêt 
Tuyên truyên viêc thirc hiên chInh sách chi trã d uong rtrng trên tha bàn huyên Mifong Cha, finh Diên Biên 

(Kern theo Kê hoach s63fl/KR-Q : ' nY2.f 022 cia Qu9 Báo ye và PTR tinh Diên Biên) 
• B yE 

VA PHAT TRIN 
1. D9t 1 (Tfr ngày 02/10/2022 - 08/10/2022. RC1NG / 

STT Thôi gian Nd '1ch trInh Dia diem Ghi chü 

Chü nht, ngày 02/10/2022 Th TP Din Biên Phñ di xâ Hui Mi 

2 
Thu hai, ngày 

03/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên truyn t?i  cong dng bàn Hui MI I, xA Hui 
Nhà van hóa ho.c nha 

Txgbân 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn t.i cong dng bàn Hui MIII, xâ Hui Mi 
Nhà van hóa hoc nha 

Tnthng bàn 

Thi'r ba, ngày 
04/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên tniyn tai cong dng bàn Nm Nèn II, xä Nm Nèn 
Nhà vAn hóa hoc nha 

Trg bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn t?i cong dng bàn Phiêng Dt B, xA Nm Nèn 
Nba van hóa hoc nhà 

Trixng bàn 

Thr tir, ngày 
05/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên 1ruyn tai  cong dng bàn Hui Cang, xA Pa Ham 
Nhà van boa hoc nhà 

Tnxthg bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn tai  cong dng bàn Hui Dáp, xA Pa Ham 
Nha van hóa hoc nhà 

Tnrâng bàn 

Thu näm, ngày 
06/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Phi Hai, xA Sá Tng 
van hóa hoc nhà 
Trug bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Sá Ninh, xA SA Tng 
Nba vAn hóa hoc nhà 

Trir&ng bàn 

6 
Thr sáu, ngày 

07/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Bàn Mix&ng Thng, xA Miimg Thng 
Nhà van hóa hoc nha 

Tru&ng bàn 
Chiu: 
14h00' 

Bàn Tin Tc, xA Mir&ng Thng 
Nhà van boa hoc nha 

Trug bàn 

7 Th bAy, ngày 08/10/2022 VêTP DiênBiênPhü 



2. Dçt 2: Tn' ngày 09/10/2022 - 15/10/2022. 

STT Thôi gian trinh D!a dim Ghi cIui 

Chü nht, ngày 09/10/2022 
i Q\ 

Tr ''4i xA Sa Lông 
z 

2 
Th hai, ngày 
10/10/2022 

Sang: 
08h00' Tuyên tmyn\ • y. Sa Lông 1, xâ Sa Lông 

Nha van hóa hoäc nhà 
Trueing bàn 

Chiêu: 
14h00' 

Nhà van hóa hoc nhà 
Tnxng bàn Tuyên truyn tai  cong dng bàn 36, xâ Sa Lông 

Th'tr ba, ngày 
11/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Hui Lèng, xA Hui Lèng 
Nhà van hóa hotc nhà 

Trg bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên 1ruyn t?i  cong dng bàn Hui Toong 2, xà Hui Leng 
Nhà van hóa hoc nba 

Tnxrng bàn 

Thr tx, ngày 
12/1of'X2 

Sang: 
08h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Hui MI, xA Ma ml H 
Nba van hóa hoc nba 

Trg bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn tai  cong dng bàn Nm Chim, xâ Ma Thi H 
Nba vAn hóa hoc nhà 

TruO'ng bàn 

Thr nAm, ngày 
13/10/2022 

Sang: 
08h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Hui H, xA Na Sang 
Nhà van hóa hoc nha 

Tnxg bàn 

Chiu: 
14h00' 

Tuyên truyn ti cong ng bàn Na Pheo, xA Na Sang 
Nba vAn hóa hoc nha 

Trix&ng bàn 

6 
Th sau, ngày 

14/10/2022 

Sang: 
_08h00' 

Tuyên tmyn tai cong dng bàn Hui Meo, xã Mung 
Nba vAn hóa hoc nba 

Trixg bàn 

Chiêu: 
14h00' 

Tuyên truyn ti cong dng bàn Hui Ho, xA Mu?mg Mixcm 
Nhà vAn hóa hoc nhà 

Tnthng bàn 

7 Th(rbày,ngayl5/1O/2022 Vé TP Diên Biên Phü 
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