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Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 6 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình đầu tư, phát triển vùng đệm tại các khu rừng đặc 

dụng và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các cộng đồng giáp các khu 
rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 
2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng 
thực hiện một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số       
114/TTr-SNN&PTNT ngày 30/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình đầu tư, phát triển 

vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các cộng 
đồng giáp các khu rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông 

nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 
Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chi 
cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và chủ rừng chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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                               Hồ Quang Bửu
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