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

Quảng Ngãi, ngày

tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi do hết hiệu lực thi hành: số 30/2010/QĐ-UBND ngày
01/12/2010 về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 về việc ban
hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm
của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày
20/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020 của
UBND tỉnh; Công văn số 3560/UBND-NNTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh
về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong
lĩnh vực lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT xin trình UBND tỉnh dự thảo
Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi do hết hiệu lực
thi hành: số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 về việc ban hành Quy định về
phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 31/2013/QĐUBND ngày 23/7/2013 về việc ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong
các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Hiện nay, Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao
điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không còn phù hợp với nội
dung của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh bãi bỏ các
Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 và Quyết định số
31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ
THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
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Đảm bảo tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Bám sát quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật Lâm nghiệp,
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản
liên quan.
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình soạn thảo và Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo đảm tính phù hợp và thống nhất của Quyết định trong hệ thống pháp
luật hiện nay.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Được UBND tỉnh cho chủ trương thống nhất tại Công văn số
3560/UBND-NNTN ngày 04/8/2020 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp
luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và
PTNT đã triển khai xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:
1. Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực
thi hành.
2. Xây dựng dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình.
3. Tổ chức lấy ý kiến Quyết định của UBND tỉnh bằng văn bản, gửi Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở: Tài chính, Lao động – Thương
binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Quyết định.
4. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở:
Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành
phố, Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
5. Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định đến Sở Tư pháp thẩm định.
6. Chỉnh sửa nội dung góp ý của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh trình UBND
tỉnh (có dự thảo Quyết định)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT
ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định bãi bỏ có 03 điều:
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành,
gồm:
1. Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 về việc ban hành
Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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2. Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 về việc ban hành
Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Điều khoản thi hành.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
- Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi: số
30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 về việc ban hành Quy định về phòng
cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 31/2013/QĐ-UBND
ngày 23/7/2013 về việc ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng
cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của
UBND tỉnh Quảng Ngãi do hết hiệu lực thi hành: số 30/2010/QĐ-UBND ngày
01/12/2010 về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 về việc ban hành
Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình UBND tỉnh xem
xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Công văn về việc lấy ý
kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;(3) ý kiến tham gia góp ý của các sở,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; ...)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính,
Lao động – Thương binh và XH;
- GĐ, PGĐ (LN) Sở;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hân

