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QU BAO v VA PHAT TEUEN RfJNG 

S: 1O /TB-QBVR Diçn Biên, ngày-I', tháng 02 nám 2023 

THÔNG BAO 
.A Q SA P 5 S 

Diçn tich rung du dieu kiçn cung trng d!ch vi mm truffng rung nam 2022 
cho các chü rirng trên dla bàn thj xa Mtiô'ng Lay 

Can cü Quy& djnh s6 49/QD-UBND ngày 06/01/2023 cüa UBND thj xã 
Mumg Lay ye cong bô hin trng rrng thj xä Mu?.ing Lay nAm 2022; 

D có Ca sâ xay drng chia dorn giá và thanh toán tiên djch vi.i môi trithng 
rfrng (DVMTR) nam 2022 cho các chü thng theo quy djnh. Ban diu hành Qu5r 
Bão v và Phát triên rung tinh Din Biên dã phôi hçip vâi Hat  Kiêm lam th xã 
Mx&ng Lay xác dlnh,  tong hqp din tIch cun irng DVMTR näm 2022 cho các 
chü thng là cong  dông thôn, bàn, to dan phô và UBND các xâ, phu&ng duqc 
giao trách nhim quãn l rung trên dja bàn thj xa Mithng Lay. Trên ca s& so 1iu 
theo dôi den biên rung nàm 2022'. 

Qu5 Bâo v và Phát triên rung tinh xin thông báo din tIch thng dü diêu 
kin cung rng DVMTR näm 20222,  cii the nhu sau: 

1. Din tIch rfrng cung üng DVMTR nãm 2022 trên da bàn thj xã 
Mirông Lay: 

- Lim vrc Song Dà (Nhà may thüy din San La, Hàa BInh, Cong ty CPNS 
Song Dà): 7.228,42 ha 

- Lisu vrc Nba may nrnc tM xã Mithng Lay: 2.140,88 ha 
('co biêu tong hcxp din dc/i rang cung zng DVMTR nám 2022 kern theo) 
2. D nghj UBND các xã, phtrông và các chü rung 
Theo quy djnh tai  Diêu 62 cüa Nghj djnh 1 561ND-CP, ngày 16/11/2018 cüa 

ChInh phil quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Lam nghip: D nghj 
UBND các xa, phuing cong khai tai  UBND xà, phi.ring và thông báo din tIch 
thng cung üng DVMFR näm 2022 den các chü rirng biêt. 

- Truung hcip cac chü rung có din tIch thng bién dng chü rfrng có kiên, 
kiên nghj dê nghj ye UBND các xalphuung dê tong hqp, gui Qu5' Bào v ya Phát 
triên thng tinh trirâc ngày 24/02/2023 dé Ban diu hành Qu xây dmg kê hoach 
kiêm tra, xác minh din tIch rung có biên dng cho các chü thng theo quy dnh. 

- Tnthng h9p các chü rrng khong có kiên ngh, dé ngjij UBND xà, phuung 
k xác nhn, sau do chuyên lai Hat Kiêrn lam k xác nhn gui ye Ban diêu hành 
Qu tnxrc ngày 24/02/2023 (theo dja c/i Qu9 Báo v và Phát triên rfmg tin/i 
Din. Biên - tai nhà D, Sà NOng nghiêp và PTNT, thuç$c tO dan phô 1, phu'àng Tan 
Than/i, TP Din BiênPhz, tin/i Din Biên; rn,i thác mac xin lien h bà DO Thj 
HuyCn Trang, theo sO a'in thogi C'o' quan: 0215 3833 466, C'á n/an: 0385 826 
006 trong gi& hành chunh); Qu5 Bâo v và Phát triên thng không chju trách 
nhim ye vic các to chüc, Ca nhãn có lien quan chm tr theo thai h?n  dA nêu 
trên. 

I 



Trên day là thông báo cüa Qu Bâo v và Phát trin thng v din tIch rrng 
dü diêu kin cung rng D\TMTR nàm 2022 cho các chil rirng trên dja bàn thj xâ 
Mxàng Lay. KInh dê nghj các to chüc, cá nhân có lien quan, quan tam, don doe 
triên khai thirc hin./.t-" 

Noi nI:In: 
- S Nông nghip và PTNT 
- Ban kiêm soát Qu5; 
- IJBND thj xA MuOrng Lay; 
- PCT UBND thj xã (phi trách NLN) 
- Giám dôc Qu5'; 
- Hat Kim lam thj xA (phôi hqp); 
- UBND xI Lay Nua; phtrang Na Lay; 
phtrng Song Dà; 
- Liru: VT, KH-KTr 

KT. GIAM oOc 
PHO GL4LMDOC 

 

Trân Xuãn Tarn 

S 1iu theo dOi din bin tài nguyen rfrng do Ht Kim lain thj xa Muông Lay cung cp. 
2 Bjêu theo Mu so oi Phi 1pc V kern theo Nghj djnh so 156/20181ND-CP. 



BIEU TONG HP DIN TfCH RUG CUNG ING DCHOI TRUNG RUNG NAM 2022 TH4 xA MUNG LAY 

(Kern theo Thông báo sc4o /TB-QBVR ngay4thanj/: Quji Báo ye và Phát frin rImg tinh Din Biên) 

TT Ben cung (mg I)VMTR 

Diên tich 2022 (ha) 

Ghi ch(i Diên tich 
, rirng cung 

frng dA giao 
(ha) 

Din tIch 
quy diii (ha) 

Diên tich 
rüng cung 

frng chira giao 
(ha) 

Diên tIcli 

P1Y dôi 
(ha) 

Tong din 
tIch rü'ng 
cling ung 

(ha) 

Tng din tich 
rfrng dirçc chi 
trã quy dôi 

(ha) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6/ [7=3+5] [8 =4+6] 

I Limu vrc Song Dà 5.084,377 5.066,126 2.144,040 2.143,720 7.228,417 7.209,846 

1 XàLayNixa 2.549,25 2.546,551 1235,00 1234,818 3.784,25 3.781,369 

PhuingNa Lay 1.220,53 1.205,161 272,85 272,850 1.493,38 1.478.011 

3 Phir&ngSongda 1.314,60 1.314,414 636,19 636,052 1.950,79 1.950,466 

Luu vrc nhà may fllr&C 
thj xã MLrOng Lay 

1.254,92 1.254,92 885,96 885,96 2.140,88 2.140,88 

XALayNua 1.254,92 1.254,920 885,96 885,960 2.140,88 2.140,880 
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