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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 05-01-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5871/Qð-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ðỊNH

Về việc phê duyệt ðề án: ðánh giá hiện trạng rừng ngập mặn, rừng ven biển, ñề
xuất các giải pháp phục hồi và phát triển các khu rừng ngập mặn, rừng ven biển, các
hệ sinh thái có tầm quan trọng ñối với việc phòng hộ, nhằm ứng phó với biến ñổi khí
hậu giai ñoạn 2018-2020, ñịnh hướng 2030, của tỉnh Nghệ An.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc
thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 886/Qð-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai ñoạn
2016-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 120/Qð-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt ðề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến
ñổi khí hậu giai ñoạn 2015-2020; Quyết ñịnh số 1670/Qð-TTg ngày 31/10/2017
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với
biến ñổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh 48/2014/Qð-UBND ngày 15/08/2014 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc ñiều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1731/Qð-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An năm 2015;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tại Báo cáo thẩm ñịnh
số 468/BC-SNN-QLKTTKHCN ngày 30/11/2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án: ðánh giá hiện trạng rừng
ngập mặn, rừng ven biển, ñề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển các khu rừng
ngập mặn, rừng ven biển, các hệ sinh thái có tầm quan trọng ñối với việc phòng hộ,
nhằm ứng phó với biến ñổi khí hậu giai ñoạn 2018-2020, ñịnh hướng ñến năm
2030, của tỉnh Nghệ An. (có bản thuyết minh, hệ thống bản ñồ và phụ biểu kèm
theo)

