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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng,
bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi ñộng vật rừng
và quản lý ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính
phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính
phủ về việc Quy ñịnh về Phòng cháy chữa cháy rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 39/2012/Qð-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ
thụ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng
01 năm 2011 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao ñất, thuê
ñất lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 90/2008/TT-BNN ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xử lý tang vật là ñộng vật rừng sau
khi xử lý tịch thu;

