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CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 19-12-2017
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2017/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn;
hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về
cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền
vững và hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2015 - 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2016/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và ñầu tư hỗ trợ kết
cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích ñối với các công ty nông, lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do
thiên tai, dịch bệnh;
Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về chính sách hỗ trợ ñầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng
cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân
tộc Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư trồng rừng
nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi ñến năm 2020.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

