ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

Số:

/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày

tháng

năm 2022

“DỰ THẢO”
QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của
UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp
cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;
Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
Căn cứ Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 1/11/2017 của Văn phòng Chính
phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến
toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện
trong thời gian tới”;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tại
Tờ trình số ................. /TTr-SNN ngày..........tháng......năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm
2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện
pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …. năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ

tịch UBND các huyện, thành phố; và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- TT TU, TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Bắc Kạn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng.
- Lưu: VT, NNTNMT.
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