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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy,
chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh năm 2017
CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị ñịnh số 46/2012/Nð-CP
ngày 22/5/2012 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày
04/4/2003,
Căn cứ Nghị ñịnh số l30/2006/Nð-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy ñịnh
chế ñộ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2006/Nð-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy ñịnh
về phòng cháy và chữa cháy rừng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 387/TTr-SNN ngày 15/02/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng
cháy, chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh năm 2017.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp
với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ñơn vị liên quan tổ chức triển
khai thực hiện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
PTNT; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng
tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành,

