114

CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 18-12-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 4676/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế - dự toán
Công trình: Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2017 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2005/Qð-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT về việc ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc
tiến tái sinh rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 555/Qð-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình
ðịnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh suất ñầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng và rừng môi trường cảnh quan trên
ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4920/Qð-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình ðịnh về Kết quả kiểm kê rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2937/Qð-UBND ngày 25/08/2015 của UBND tỉnh Bình
ðịnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên ñịa bàn tỉnh
Bình ðịnh;
Căn cứ văn bản số 5223/UBND-KT ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc chủ trương sử dụng kinh phí sau khai thác tỉa thưa rừng phòng hộ ñể trồng
rừng phòng hộ năm 2017;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 4499/BC-SNN ngày
27/11/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Công trình: Trồng và chăm sóc
rừng phòng hộ năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:

