
SO NONG NGHIP VA PTNT cQNGHOAXAHQIQIUNGHIAVJrNAM 
TINH DIN BIEN Doe 1p — Tr do — Hnh Phüc 

QU BAO  v VAPHAT mIEN R1D4G 

So: 3O/TB-QBVR Then Biên, ngày,,23 tháng 11 nám 2022 

THÔNG BAO 
Tim ung tiên chi tri dch vi môi trirông ring 1n 1,2 nãm 2022 luu vrc Song 

Ba cho châ rrng to dine Ban quail 1 ring phông h huyn MuOng Chà 

Can cr Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngây 16/11/2018 v 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 UBND tinh Din 
Biên ye vic Phê duyt Kê hoach thu, chi và dr toan chi quãn l näm 2022 cüa 
Qu5 Bâo v và Phát triên rirng tinh Din Biên; Quyêt dnh so 1972/QD-UBND 
ngày 27/10/2022 cüa UBND tinh Din Biên ye vic diêu chinh Ke hoach thu, chi 
và d toán,  chi quàn l nàm 2022 cüa Qu5' Bâo v và Phát triên rirng tinh Din 
Biên; Quyêt djnh so 02/QD-UBND ngày 04/01/2021 cüa Uy ban nhãn dan tinh 
Din Biên ye vic diêu chinh quy djnh so lan, thyi gian, t l tim üng tiên djch vi 
môi trithng thng cho các chü rirng trên dja bàn tinh Din Biên; 

Can cü Cong van s6 1010/CCKL-QBVR ngày 24/10/2022 cüa Chi cic Kim 
lam ye vic xác nhn din tIch dü diêu kin tm lrng tiên DVMTR nám 2022 dôi vâi 
chi thng là to chirc. 

Qu Bão 4 và Phát trin rimg thông báo tm ing tin chi Ira DVMTR1n 1,2 nam 
2022 cho chü thng to chüc Ban quãn 1 thng phông h huyn Mu?mg Chà ci the nhu sau: 

1. Thôi gian tm (mg 
Qu5 tinh chuyn tin t.m i'rng DVMTR l.n 1,2 näm 2022 qua tài khoãn Ngãn 

hang cho chü thng, th&i gian chuyên tiên trong qu IV nàm 2022. 
2. Tng din tIch, s6 tin dwçrc chi trã tm frng 
- Tng din tIch ducic tm üng: 7.292,622 ha; 
- Tng s tin dirçic tm irng: 2.917.048.800 ha. 

(Co bilu chi tilt kern theo) 
D nghj Ban quàn J thng phông h hu4n Mir&ng Chà can cü s tin theo thông 

báo, xay dmg giây dê nghj chuyên tiên g1ri ye Qu5' Bão 4 và Phát triên rung tinh. 
Trên day là thông báo tm üng tin chi trâ djch vii môi tnthng ri'rng l.n 1,2 

nãrn 2022 lu'u virc Song Dà cho chü thng ban quàn l thng phàng h hu4n Mu&ng 
Chà. Dê ngh chü thng chü dng thirc hin./. y'f' 

Noi nhuii: 
- Sv Nong nghip và PTNT (b/c); 
- Chi cuc Kiêm lam (b/c); 
- Ban quàn l' RPH huyn Mtr&ng Chà; 
- Dãng tài trén trang thông tin din tir Qu9 Bão v và 

Phát triên rimg tinh Din Biên, da chi: 
http://fpdf.dienbien.gov.vn; 

- Ltiu: VT. KH-KT Dng Th Thu Hiên 



sO NONG NGHIP VA PINT TfNH DIEN  BIEN 
QU'2 BAO v vA PHAT TRIEN RUG 

Biu: 01 
CQNG 1OA XA HO!  CHU NGHIA WET NAM 

Dc Ip - Tu do -  Hnh phüc 

THÔNG BAO TIEN DICH  VJ MOI TRIJNG RUNG DU rnEu KILN TJAM UNG LAN 1,2 NAM 2022, LU'U V1YC SONG DA 

(Kern iheo Thông báo s 430  /TB-QBVR ngày23 / 11/2022 cza QujBáo v và Phát trin rftng tin/i Dién Biên) 

1. Ten ben cung 1mg: Ban quân 1 rirng Phông h huyn Mithng Chà 
2. Dia chi: To dan phô 11, thj trân Miring Chà, Huyn Mung Chã, TiIIh Din Biên 
3. Ni dung chi tit 

TT Ben sfr dung DVMTR 
Din tIch rrng 

cung (rug DVMTR 
(ha) 

. Diên tIch quy doi 
theo h s6 K (ha) 

Don giá tni üng 
lx 1 + 2 

(dong/ha) 

Tng s6 tin duçc clii trã 
(dng) 

Ghi chü 

[2] [3] [4] [5] [6=4*5] [7] 

I Nhà may Thüy Din Son La 7.303,76 7.292,622 200.000 1.458.524.400 

2 NhàmáyThUyDinHôaBInh 7.303,76 7.292,622 200.000 1.458.524.400 

Tang 400.000 2.917.048.800 

Gui cli a: Don giá tzm ing näm 2022 Ldn 1: 200.000 'dVha,); ldn 2: 200.000 ('ã'/ha,) 

fling Til! Thu Hin 
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