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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh 07/2012/Qð-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ
rừng;
Xét ñề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3693/TTr-UBND ngày
09/6/2015;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các ðại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp xã trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An.
2. ðối tượng áp dụng:
Cán bộ lâm nghiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng tại các xã, phường, thị trấn có rừng.
ðiều 2. Mức phụ cấp hàng tháng
1. ðối với cán bộ lâm nghiệp hoạt ñộng tại các xã, phường, thị trấn: mức phụ
cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng;
2. ðối với cán bộ lâm nghiệp hoạt ñộng tại các xã biên giới và các xã ñặc
biệt khó khăn: mức phụ cấp bằng 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng.
ðiều 3. Nguồn kinh phí

