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KẾ HOẠCH 

Chi trả đợt 1 tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 396/QBVR ngày 24/12/2020 của Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Lai Châu về việc tạm ứng tiền Dịch vụ môi trường rừng  

năm 2020 cho bên nhận khoán bảo vệ rừng; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê 

Thanh Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.  Ban Quản lý rừng phòng hộ 

xây dựng kế hoạch chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng đợt 1 Năm 2020 với các 

nội dung như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 Để công tác chi trả tiền đợt 1 Dịch vụ môi trường rừng  năm 2020 kịp thời 

theo chỉ đạo của Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu và ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Lê Thanh Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên. 

 2. Yêu cầu 

  Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng phải có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND các xã, thị trấn; việc chi trả phải 

đúng đối tượng, số tiền chi trả đúng, đủ, an toàn, công khai, minh bạch và tuân 

thủ các quy định về phòng chống dịch Covit-19. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Thời gian chi trả 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ dự kiến thời gian chi trả từ ngày 14/01/2021-

21/01/2021. 

(Chi tiết biểu kèm theo) 

 2. Địa điểm chi trả 

 Tại nhà văn hóa xã, thị trấn; nhà văn hóa các bản (do xã, thị trấn bố trí). 

 3. Đối tượng được chi trả 

 Đại diện cộng đồng bản, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp kí hợp đồng bảo vệ 

rừng để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng với Ban Quản lý rừng phòng hộ. 

 4. Hình thức chi trả 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ trực tiếp chi trả cho đại diện cộng đồng thôn 

bản, cá nhân, hộ gia đình đã ký hợp đồng bảo vệ rừng để hưởng tiền dịch vụ môi 

trường rừng với Ban Quản lý rừng phòng hộ. 



 5. Thành phần tham gia chi trả 

 - Lãnh đạo, viên chức, HĐLĐ Ban Quản lý rừng phòng hộ. 

 - Lãnh đạo, cán bộ UBND các xã, thị trấn. 

 - Đại diện hộ nhận khoán theo hợp đồng 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Ban Quản lý rừng phòng hộ 

 Thống nhất với UBND các xã, thị trấn về phương thức chi trả tiền Dịch 

vụ môi trường rừng; chuẩn bị các chứng từ có liên quan như: Hợp đồng, Nghiệm 

thu thanh lý hợp đồng, Biên bản các loại, tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng 

….. phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc chi trả tiền Dịch vụ 

môi trường rừng tại các bản. Kịp thời giải quyết hoặc trả lời những thắc mắc, 

kiến nghị của người dân. Chuẩn bị nước sát khuẩn để phòng chống dịch Covit-19. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

 Hoàn thiện phương án chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng năm 2020 

được UBND huyện phê duyệt; thống nhất với Ban Quản lý rừng phòng hộ, đại 

diện cộng đồng thôn bản, cá nhân, hộ gia đình đã ký hợp đồng về phương thức 

chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng. Thông báo lịch chi trả tiền tới đại diện hộ 

nhận khoán tham gia bảo vệ rừng để Ban Quản lý Rừng phòng hộ thực hiện chi 

trả đúng thời gian theo lịch. Phân công cán bộ thực hiện chi trả tiền DVMTR đối 

với diện tích rừng do UBND xã và hộ gia đình quản lý cùng thời điểm Ban Quản 

lý rừng phòng hộ chi trả, để tránh người dân phải đi lại nhiều lần. Phân công cán 

bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể thực hiện giám sát, giúp đỡ các Trưởng bản chi 

trả tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền người dân thực hiện 

nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19. 

 3. Đài Tuyền thanh - Truyền hình huyện 

 Công bố Kế hoạch này trên cổng thông tin điện tử của huyện. Cử phóng 

viên dự và đưa tin về việc chi trả tiền DVMTR tại các xã, bản theo kế hoạch.  

 Trên đây là Kế hoạch chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng đợt 1 năm 

2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ, đề nghị UBND các xã, thị trấn, Đài TT-

TH huyện phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế, 

Ban Quản lý rừng phòng hộ sẽ điều chỉnh thời gian phù hợp, nếu có thay đổi 

đơn vị sẽ thông báo đến các đơn vị sau. 

 

Nơi nhận: 

- Quỹ BV&PTR tỉnh; 

- UBND huyện (b/c); 

- Đ/c Lê Thanh Huy - PCT ƯBND huyện (b/c); 

- Đài TT-TH; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: BQLRPH. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Đoàn 



LỊCH CHI TRẢ  TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỢT 1 NĂM 2020 

( Kèm theo theo Kế hoạch số 01/KH- BQLRPH ngày 12/01/2020 của BQL rừng phòng hộ) 

 

STT Đơn vị Thứ/ngày tháng Địa điểm chi trả Ghi chú 

1 Nậm Sỏ 
Thứ 5 

14/01/2021 
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản Do UBND xã bố trí 

2 
Mường Khoa 

Thứ 6 

15/01/2021 
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản Do UBND xã bố trí 

3 
Trung Đồng 

Thứ 7 

16/01/2021 
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản Do UBND xã bố trí 

4 
Thị trấn Tân Uyên 

Chủ nhật 

17/01/2021 
Trụ sở UBND thị trấn, nhà văn hóa bản Do UBND TT bố trí 

5 
Nậm Cần 

Thứ 2 

18/01/2021 
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản Do UBND xã bố trí 

6 
Pắc Ta 

Thứ 3 

19/01/2021 

Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản 
Do UBND xã bố trí 

7 
Phúc Khoa 

Thứ 4 

20/01/2021 

Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản 
Do UBND xã bố trí 

8 
Hố Mít 

Thứ 5 

21/01/2021 
Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản Do UBND xã bố trí 
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