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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc Quy ñịnh mức hưởng lợi của các hộ gia ñình, cá nhân khi nhận trồng,
chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 178/2001/Qð-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính
phủ về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia ñình, cá nhân ñược giao, ñược thuê, nhận khoán
rừng và ñất lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003 của liên
Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh
số 178/2001/Qð-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1597/SNN-KL ngày
25/7/2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức hưởng lợi sản phẩm khai thác chính gỗ rừng trồng
phòng hộ của các hộ gia ñình, cá nhân khi nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
phòng hộ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh (sau khi trừ các khoản thuế phải nộp theo quy
ñịnh), như sau:
Hộ gia ñình, cá nhân ñược hưởng 85%.
- ðơn vị giao khoán 15%.
ðiều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện,
thị xã, thành phố hướng dẫn các Ban quản lý rừng phòng hộ triển khai thực hiện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ðầu tư, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố,
Giam ñốc Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù
Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Giám ñốc Ban Quản lý rừng ñặc

