
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1520/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 27 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 2022 (số 

tiền thu năm 2020) của UBND các xã Liên Sơn, Vân An, Chiến Thắng, Vân 

Thủy, thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 03/CV-BĐH ngày 14/01/2022 của Ban Điều hành 

Qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn về triển khai chính sách chi trả 

dịch vụ Môi trường rừng; 

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự 

toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Xét các Tờ trình: 

Tờ trình số 06a/TTr-UBND ngày 09/02/2022 của UBND thị trấn Đồng 

Mỏ về việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng 

năm 2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND thị trấn quản lý; 

Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 24/02/2022 của UBND xã Vân An về 

việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng rừng 

năm 2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND xã quản lý; 

Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 02/3/2022 của UBND xã Chiến Thắng về 

việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 

2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND xã quản lý; 

Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 03/3/2022 của UBND xã Liên Sơn về 

việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 

2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND xã quản lý; 

Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 16/3/2022 của UBND xã Vân Thủy về 

việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng rừng 

năm 2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND xã quản lý. 

Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 16/3/2022 của UBND thị trấn Chi Lăng 

về việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng năm 

2022 (số tiền thu năm 2020) do UBND thị trấn quản lý. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừng (viết 

tắt là DVMTR) năm 2022 (số tiền thu năm 2020) của UBND các xã: Liên Sơn, 

Vân An, Chiến Thắng, Vân Thủy, thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng với các 

nội dung chính như sau: 

1. UBND xã Liên Sơn 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND xã Liên Sơn được nhận (đối 

với diện tích rừng UBND xã quản lý) là 502.829 đồng. Phương án sử dụng 

cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 
Chi cho UBND xã diện tích tự tổ chức quản 

lý bảo vệ rừng 
502.829  

1.1 

Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng 

502.829  

 Tổng cộng 502.829  

 

2. UBND xã Vân An 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND xã Vân An được nhận (đối với 

diện tích rừng UBND xã quản lý) là 582.921 đồng. Phương án sử dụng cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 Chi cho UBND xã diện tích tự tổ chức quản 

lý bảo vệ rừng 
582.921  

1.1 Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng 

582.921  

 Tổng cộng 582.921  

 

3. UBND xã Chiến Thắng 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND xã Chiến Thắng được nhận 

(đối với diện tích rừng UBND xã quản lý) là  776.913 đồng. Phương án sử dụng 

cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 Chi cho UBND xã diện tích tự tổ chức quản 

lý bảo vệ rừng 
776.913  
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1.1 Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ 

rừng 

776.913  

 Tổng cộng 776.913  

 

4. UBND xã Vân Thủy 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND xã Vân Thủy được nhận 

(đối với diện tích rừng UBND xã quản lý) là 486.946 đồng. Phương án sử 

dụng cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 
Chi cho UBND thị trấn, tự tổ chức quản lý 

bảo vệ rừng 
486.946 

 

1.1 
Bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, công tác 

kiêm nhiệm. 

 

489.946 

 

 

 
Tổng cộng 486.946  

5. UBND thị trấn Đồng Mỏ 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND thị trấn Đồng Mỏ được nhận 

(đối với diện tích rừng UBND thị trấn quản lý) là 1.423 đồng. Phương án sử 

dụng cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 
Chi cho UBND thị trấn, tự tổ chức quản lý 

bảo vệ rừng 
1.423  

1.1 Phô tô tài liệu tuyên truyền 1.423  

 Tổng cộng 1.423  

6. UBND thị trấn Chi Lăng 

- Tổng số tiền chi trả DVMTR của UBND thị trấn Chi Lăng được nhận 

(đối với diện tích rừng UBND thị trấn quản lý) là 39.030 đồng. Phương án sử 

dụng cụ thể: 

STT Nội dung chi Số tiền Ghi chú 

1 
Chi cho UBND thị trấn, tự tổ chức quản lý 

bảo vệ rừng 
39.030  

1.1 Xăng cho phương tiện tuần tra, kiểm tra rừng 39.030  

 Tổng cộng 39.030  
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Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND các xã Liên Sơn, Vân An, Chiến 

Thắng, Vân Thủy, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng chi tiền DVMTR được 

hưởng năm 2022 (số tiền thu năm 2020) theo Phương án đã được phê duyệt và 

theo quy định hiện hành về sử dụng tiền DVMTR đối với diện tích rừng do 

UBND xã Quản lý, và đúng với các nội dung thực tế chi cho hoạt động Quản lý 

Bảo vệ rừng và PCCCR. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi Lăng; 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng và Chủ tịch UBND các xã: Liên Sơn, 

Vân An, Chiến Thắng, Vân Thủy, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3; 

- Quỹ BVPRT tỉnh (Chi cục Kiểm lâm tỉnh); 

- CT, các PCT huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ngân hàng NN&PTNT Chi Lăng; 

- Lưu: VT, HKL (NBĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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