
HQI BONG NHAN DAN CONG BOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG  TRj Bc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S6: /2023/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng näm 2023 

DI)' THAO NGH! QUYET 
Quy dinh mt s chInh sách dc thu h trçv cong tác quail I bào v rtrng 

trên dja bàn tinh Quãng TrI 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
xiiOA Vifi, KY HQP THU 16 

Can thLuát Td chzc ChInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Lu2t tha dii, b 
sung m5t so diêu cüa Lut To cháv ChInh pith và Lut To chi'c chInh quyên dja 
phwing ngày 22/11/2019, 

Can c& Luát Ban hânh van bàn quy phzm pháp lut ngày 22/6/2015; Luát sita di, bd 
sung mót sO diêu cña Lut ban hânh van ban quyphgm pháp lut ngày 18/6/2020, 

Can ca Luát Ngán sách Nhà nzthc ngày 25/6/2015, 
Can cz Luit Lam nghip ngày 15/11/2017; Nghj djnh 156/2018/ND-GP ngày 

16/11/2018 cüa C'hInhphñ quy djnli chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luát Lam nghip; 
can ci Nghj djnh sO 163/2016/ND-GP ngây 21/12/2016 cia C'hInh phi quy djnh 

chi tiêt thi hành m3t sO diêu cña Luçt Ngán sách nhà nzthc; 
Xét T& trInhsO /TTr-UBND ngày tháng nãm 2023 cza Uy ban nhán dan 

tinh; Báo cáo thám tra cüa Ban Kinh tê - Ngán sách H3i dOng nhán dan tinh, Y kiên 
tháo lun cza dgi biêu Hôi dông n/ian dan tinh, 

QUYET NGffl: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh mt s chInh sách d.c thu 
ho trçl cong tác quãn 1 báo v rung trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

Biu 2: To chüc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chirc triên khai th%rc hin Nghj quyêt. 
2. Thung trxc Hi dOng nhân dan tinh, các Ban cUa Hi dOng nhãn dan tinh, các 

To dai  biêu cüa Hi dông nhãn dan tinh Va di biêu Hi dông nhãn dan tinh phôi hqp 
vài Ban ThuTmg trrc W ban Mt trn TO quôc Vit Nam và các doàn the chInh trj - xâ 
hi tinh giám sat thirc hin Nghj quyêt. 

Diu 3. Hiêu luc thi hành 
Nghj quyêt nay dä duçic Hi dông nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, K'h9p 

thir 16 thông qua ngày tháng  nàm 2023, có hiu hrc thi hành ké tr 
ngày tháng näm 2023.!. 

NoinhIn: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- B Nông nghip và PTNT; 
- Vv Pháp ch B N6ng nghip vâ PTNT; 
- Cic Kiêm tra vAn bàn - BO Tu pháp; 
- TVTU, TFFIDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP TU, VP Doàn DBQH&HDND, VP UBND tinh; 
- Các S&, ban, nganh thuOc tinh; 

CHU TECH 

Nguyn Bang Quang 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG  TRI Bc 1p - Tir do - Htnh phüc 

QUY D!NH 
Mt s chInh sách dc thu h trq cong tác quail 19, bão v rIrng 

trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

(Kern theo Nghj quyé't so' /2023/NQ-HDND 
ngày .... tháng nárn 2023 cza H5i dng nhân dan tinh Quáng TrQ 

Chirongl 
NHUNG QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh 
1. Nghj quy& nay quy djnh mt s chInh sách dc thu h trçl cong tác quán 19 

bâo v rfrng trên dja bàn tinh. 
2. Ngoài chInh sách h trq ti Quy djnh nay, các di tuçlng duçc hu&ng các 

chinh sách h trq theo các van bàn quy djnh cüa Trung uo'ng và cüa tinh con hiu 
lire. Tru&ng hçp các van bàn có cüng ni dung ho trq thI dôi tt.rçing thij hu&ng duçic 
1%ra ch9n mirc ho trcr có loi nhât. 

.A . Dieu 2. Dot ttrçrng ap diing 
1. UBND các xä, các t chüc, h gia dInh, Ca nhân, cong  dng dan cu tham gia 

các hot dng bào v và phát triên rung trén dja bàn tinh; 
2. Ban quàn 19 rfrng dc diing, thng phOng h; 1irc hrçing chuyên trách bào v 

rl'rng các Ban quàn 19 thng dc diing, rung phOng h; các Co quan, to chüc, cá nhân 
khác có lien quan trong vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Chirong II 
MQT SO CH!NH SACH BC THU HO TR CONG TAC QUAN L' BAO 

V RirNG TREN OjA BÀN T!NH QUANG TRj 

Biu 3. ChInh sách h trçr kinh phi quail 19 bão v rirng dc di1ing 

a) Di tuqng h trq: Các Ban quân 19 rung dc diing; cong dng dan cu, h 
gia dInh, Ca nhân dugc các Ban quán 19 thng dc dçing giao khoán de báo v thng 
d.c diing. 

b) Diu kin h trq: Di vth nhüng din tIch rung dc dicing duqc giao cho 
Ban quãri 19 thng dc ding quãn 19 dçr kiên giao khoán bão v thng ttr nguôn ngân 
sách nhà nuóc theo ké hoach hang näm. Chü rung ducic sir diing kinh phi nay dê 
thirc hin khoán báo v rirng theo djnh mi.'rc, cci chê, chInh sách dôi vol các khu virc 
tucrng 1rng. 

3. MIre h trg: 95.000 dngfhaJnäm. 
4. Ngun kinh phi: Tü ngn sách tinh. 

A r F A F 9 A 

Bieu 4. Chinh sach ho trçv krnh phi cho hc hrçrng chuyen trach bao ye rtrng 
1. Di tuçmg h trq: Lrc hrcrng chuyên trách bào v rrng cüa các chü rirng. 



2. Diu kin h trq: Lirc hrqng chuyên trách bâo v thng cüa các chü rfrng 
theo quy djnh tai  khoan 2, Diu 16, Nghj djnh so 01/2019/ND-CP ngày 01/01/2019 
cüa ChInh phU ye Kiém lam và Lrc 1uqng chuyên trách bâo v thng, dé tIc hin 
các nhim vii theo Diêu 14, Nghj djnh 01/2019/ND-CP. Ho trçY mt so ché d phii 
cap tuân tra, kiêm tra rung, mua sam trang phiic cho lirc luqng chuyên trách bão v 
rlrng. 

3. Mi'rc h6 trcr: 1.500.000 dngInguñ/tháng. 
4. Ngun kinh phi: Tü ngân sách tinh. 

A P P S A A Dieu 5. Chinh sach ho trçr kinh phi giao dat, giao rirng tir nhien cho hy gia 
dInh, cá nhân và cong d1ng dan cir 

1. Di tuqng h trq: H gia dmnh, Ca nhân và cong  dông dan cit. 
2. Diu kin h trq: Các cong dng dan cu, các h gia dInh, Ca nhân thiràng 

trü ti dja phrnng duqc giao dat, giao thng tr nhiên do UBND xã quân 1. 
3. Müc h tra: 1.332.000 dng/ha 
Trong do: 
- H trçl kinh phI giao rrng tir nhiên cho h gia dInh, cá nhân và cong  dông 

dan Cu: 870.000.000 dônglnám 
- H trçl kinh phi giao dt cho h gia dInh, cá nhân và cong dng dan Cu: 

462.000.000 dông/näm 
4. Ngun kinh phi: Tü ngãn sách tinh 70%, tir ngân sách huyn 30% 

. A • . , .Z h A S Dieu 6. Quy d!nh  ho trçr kinh phi cho cac to chot chin bao vç rtrng 
1. Di tuçlng h trq: Lrc luvng tham gia các t ch& chn bâo v thng duçc 

thành l.p theo quyêt djnh cüa ci quan có thâm quyên. 
2. Di&u kiin h trçi: Lrc luçing chuyên trách báo v thng cüa các chü rirng 

theo quy djnh ti khoãn 2, Diêu 16, Nghj djnh 01/20191ND-CP và các lirc lixqng 
khác duçic thành l.p theo quyêt djnh cüa Cu quan có thâm quyên. 

3. Mirc h trcl: 150.000 ctng/ngu?iiiIngày. 
4. Ngun kinh phi: Tt'r ngun kinh phi hcip pháp cüa chü thng và các ngun 

kinh phi hqp pháp khác. 
A . P Dieu 7. Nguon kinh phi thirc hid 

1. Hang näm ngân sách tinh can di b trI ti thiu 3,87 t' dng d thrc hin 
các chInh sách nay. 

2. Di vâi chinh sách h trçi kinh phi giao dt, giao rung ti nhiên cho h gia 
dInh, cá nhan vâ cong dông dan cu, hang näm UBND các huyn, thành phô, thj xã 
can dôi bô tn ngan sách cap huyn dôi üng theo t5' l ngân sách tinh 70%, ngân 
sách huyn 30% dê thçrc hin chinh sách dam bâo miic tiêu dê ra. 

3. Các chü rrng huy dng các ngun v6n hçip pháp khác; lng ghép ngun 
yôn tir các chuung trInh, dr an; nguôn dóng gop cüa các to chüc, cá nhán./. 
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