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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp
khác;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về
Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán
bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy
hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TTr-SNV ngày 03
tháng 4 năm 2020.
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