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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 

và Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 

3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng 

lâm nghiệp chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy 

rừng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số  228/TTr-SNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 

2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản 

lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Bãi bỏ một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 9 năm 2020.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh AG; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Website An Giang; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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