
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH CAO BẰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Cao Bằng, ngày     tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện các Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 

đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2016-2020 (sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 

huyện Phục Hòa giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 

huyện Hà Quảng giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 

huyện Thông Nông giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng 

huyện Trà Lĩnh giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Bảo vệ và Phát 
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triển rừng huyện Hà Quảng giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Bảo vệ và Phát triển 

rừng huyện Phục Hòa giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát 

triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Bảo vệ và Phát 

triển rừng huyện Thông Nông đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Bảo vệ và Phát 

triển rừng huyện Trà Lĩnh giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa trực 

thuộc Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh 

(mới) trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng (mới) 

trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1105/TTr-SNN 

ngày 07 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện các Dự án Bảo vệ và phát triển 

rừng đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững giai đoạn 2016-2020 (sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện), 

cụ thể như phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Các nội dung khác tại những Quyết định trước đây của UBND tỉnh 

Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát 

triển rừng giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện Thông Nông, Hà 

Quảng, Phục Hòa và Trà Lĩnh không thay đổi. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và 

PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Chủ tịch 

UBND các huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh; Hạt trưởng Hạt Kiểm 

lâm các huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP: Các PCVP; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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