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THÔNG BAO 
Din tIch rang tlü diêu kin cung frng djch viii môi truông rung nãm 2022 

cho các chü rtrng trên dja bàn huyn Mtnrng Nhé 

Can cir Quyêt djnh so 03/QD-UBND ngày 03/01/2023 cüa UBND huyn 
Miiông Nhé ye vic cong bô hin trng rung huyn Mu&ng Nhé nàm 2022; 

D co cci sâ xây drng chia dcin giá và thanh toán tin cung 1rng djch vti môi 
tri.rng rimg (DVMTR) nàrn 2022 cho các chü rrng theo quy d1nh. Ban diêu 
hành Qu5 Bâo v và Phát triên rung tinh dã phôi hqp vi Chi cic Kiêm lam tinh, 
Hat Kiêm lam huyn xác djnh, tong hp din tIch rung cung 1mg DVMTR näm 
2022 cho cac chü rirng trên dja bàn huyn Mthng Nhé. Trên cci sà so lieu theo 
dOi diên biên rung näm 2022'. 

Qu Bão v và Phát trin rung tinh xin thông báo din tIch rung dü diéu 
kin cung lrng DVMTR näm 20222, c11 the nhu sau: 

1. Din tIch rung cung ung DVMTR nãm 2022 trên da bàn huyn 
Mu'bng Nhé 

- Tng din tIch thng cung 1mg DVMTR nàm 2022 liru virc Song dà (Nhà 
may thu din: San La, Lai Châu, Hoà bInh và Cong ty cô phân rnràc sach  Song 
Da) huyn Mixèng Nhé: 86.100,82 ha, trong do: 

+ Chü r1mng là tO chüc: 35.927,30 ha 
+ Chü r1mng là cong  dông, h gia dInh, UBND xã và to chIme khác: 

44.547,150 ha 
+ Diên tIch r1mg chua giao: 5.626,3 7 ha 

(Co bku tdng hctp din tIch rang cung üng DVMTR nám 2022 kern theo) 

2. Dê ngh UBND các xã và các chü rfrng 

Theo quy djnh tai  diu 62, 63 Nghj djnh 156/ND-CP v quy djnh chi tiêt 
thi hành môt so diêu cIma Luât Lam nghip: Dê nghj UBND các xã cong khai tai 
UBND xa và thông báo din tIch thng cung 1mg DVMTR näm 2022 den các chü 
rimg là cong dông, h gia dInh và to chIme khác duçic nhà ni.rOc giao trách nhim 
quãn l thng biét. 

- Truông hçTp các chli thng là cong dng, h gia dInh và UBND xã, to chIme 
khác di.rgc giao trách nhim quán l rung có din tIch thng biên dng chIt rung có 

kiên, kiên nghj dê nghj ye UBND các xã dé tong hçip, gIti ye Qu Bào v Va 
Phát triên rung tinh tnrImc ngày 24/02/2023 dê Ban diêu hành Qu xây dmg kê 
hoach kiêm tra, xác rninh din tIch r1mng có biên dng cho các chü r&ng theo quy 
dinh. 



- Tmng hqp các chü rmg không có kiên nghj, dê nghj UBND xã k xác 
nhn, sau do chuyên 1i Ht Kiêm lam huyn k xác nhn gui ye Ban diêu hành Qu5? 
tnrâc ngày 24/0212023 (theo dja chi Qu9 Báo v và Phát triên rftng tinh Din 
Biên - tai nhà D, Sà Nóng nghip và P TNT, thu5c to dan phO 1, phw&ng Tan 
Thanh, TP Din Biên Phü, tinh Dién Biên; mçi thác mac xin lien h Ong Lir&ng 
Van Phanh theo sO din thogi Ccx quan. 0215 3833 466; Ca nhán: 0365 207 796 
trong già hành chInh); Qu5 Bâo v và Phát triên rirng tinh không chju trách 
nhim ye vic các to chi'rc, cá nhân có lien quan chm tr theo th&i hn dã nêu 
trên. 

- D nghj Ban Quán I khu bão tn thiên nhiên Mu&ng Nhé (chü thng là t 
chuc) có van bàn3  gri ye Qu Bão v và Phát triên thng tinh tri.rc ngày 
24/02/2023. 

Trên day là thông báo cüa Qu Bão v và Phát trin thng tinh v din tIch 
rung dü diêu kin cung ung DVMTR nãm 2022 cho các chü rung trén dja bàn 
huyn Mithng Nbé. KInh dê nghj các to chrc, cá nhân có lien quan, quan tam, 
don doe triên khai thuc hiên./. 

I 

Ncri u/ian: 
- Sâ Nong nghip và PTNT 
- Ban kiêm soát Qu; 
- UBND huyn Mis&ng Nhé; 
- PCT IJBND huyén Mu&ng nhé (phii trách NLN) 
- Giám doe Qu5?; 
- Chi ci,ic Kiêm lam (phôi hcp); 
- Hat Kiém lam huyn Mithng Nhé (phi hqp); 
- Ban quân 1 KBTTN Mumg Nhé; 
- UBND các xA huyn Mtrông Nhé; 
- Uru: VT, KFI-KTV 

 

KT. GIM oOc 
P110 GIAM oOc 

(b/c) 

 

 

 

 

'Sliu theo dOi din bin tài nguyen rfrng do Hat  Kim lam huyn MuOng Nhe cung cp. 
2 Biêu theo Mu so oi, 02 Pht lic V kern theo Nghj djnh so 156/2018/ND-CP. 

nhât ye din tIch rung cung ung DVMTR näm 2022 cüa dcm vj. 



UNán 
BAOVE 

am 2023 czia Qu5Y Bào ye va Phát trkn ritng) 

BIEU TONG H(iP DIEN TICH RUNG CUNG I5NG DCH VI MOI TRUNG RNG 
NAM 2022 HUYEN MIXUNG NilE 

(Kern theo Thông báo s 33 /TB-QBVR, 

TT Ben cung ung DVMTR 

kAVA piAT TRIENJJJ 

Z'(h) Din tich quy dôi (ha) Ghi chü 

I Chü rrng là ti chfrc 35.927,30 35.927,300 

BQL khu bào tn thiên nhiên Mi.ring 
3 5.927,30 3 5.927,300 

II 
Chü rüng là h gia dInh, cá nhân, 
cng dông dan cu, UBND xa và t 
chtIc khác 

44.547,150 44.547,150 

1 Xà Chung Chãi 2.648,70 2.648,700 

2 Xã Hui Lch 5.336,67 5.336,670 

3 Xa Leng Su Sin 1.485,7 1 1.485,705 

4 Xã Mirông Nhé 3.772,54 3.772,543 

5 XA Mi.r&ng Toong 2.997,96 2.997,960 

6 Xä Nam  Kè 1.789,59 1.789,590 

7 Xä Nm VI 2.054,93 2.054,930 

8 XA Pa M' 1.500,27 1.500,270 

9 Xã Quang Lam 5.279,55 5.279,550 

10 Xâ Sen ThLrçlng 12.737,49 12.737,490 

11 Xã Sin Thu 4.943,74 4.943,742 

III Din tich chtra giao 5.626,37 5.531,370 

I Xã Chung Chãi 1.237,75 1.237,553 

2 Xã Hui Lch 465,39 465,390 

3 XALengSu Sin 152,34 151,668 

4 Xã Mwmg Nhé 793,90 755,835 

5 XA Mu?mg Toong 667,49 625,355 

6 XäNmKè 528,26 515,113 

7 XA Nm Vi 43,96 43,960 

8 XaPaM5i 347,97 347,186 

9 XàQuángLam 492,13 492,130 

10 XA Sen Thi.rçing 567,67 567,670 

11 XASinThu 329,51 329,510 

TONG CNG (1+11+111) 86.100,82 86.005,820 
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