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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1367 /VP-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2019

V/v xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật

Kính gửi: Sở Tư pháp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh xin chủ trương
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, như sau:
1. Tờ trình số 2242/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 về việc cho chủ trương
xây dựng Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh: số 54/2014/QĐUBND ngày 05/12/2013 về việc phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất
lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố và số 138/2004/QĐ-UBND
ngày 20/5/2004 về việc ban hành Khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia
đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp tỉnh
Quảng Ngãi.
2. Tờ trình số 2341/TTr-SNNPTNT ngày 29/8/2019 về việc cho chủ
trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 về việc ban hành Quy định mức chi cho
các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình
trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; mức hỗ trợ để ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi.
(Các văn bản nêu trên đã gửi đến Sở Tư pháp).
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề
nghị Sở Tư pháp nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại các văn bản nêu trên để đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết
định theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CBTH;
- Lưu VT, NNTN (lnphong353)
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