ỦY BAN NHÂN DÁN
TỈNH AN GIANG
số: 3 5 5 3 -/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, n g iy Z tftháng 11 năm 2017

Q U Y ẾT Đ ỊN H
Thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tính An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN T ỈN H AN G IA N G
Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
Can cứ Nghi định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của
Chính phu ve việc hưong dẫn thi hành Luật Bào vệ và phát triên rừng;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của
Chính phủ về Tổ chức và quán lý hệ thống rừng đặc dụng;
Căn cứ Thông tư số 7 8/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 nậm 2011 cùa
Bộ Nrafg nghiẹp phát trien nong thôn Quy đinh chi tiết thi hành Nghị định
117/2010/ND-CP;
Căn cứ Quyết định số 17/2015/ỌĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2015 cua
Thủ tương Chính phù ban hành Quy chế quàn lý rừng phòng hộ;
Căn cú Quyết định số 2 4 / 2 0 12/ỌĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của
Thủ tuóng Chtoh phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn
2011 - 2020 ;

___________

Cân cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-LT BNNPTNT-BNV ngày 25
tháng 3 năm 2015 của Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông ‘hôn - Bộ Nộ vụ
huớng dân ” hức năng, nhiệm vụ quyên hạn và c a cấu tó chức c a quan chuyên
môn về Nong nghiệp va Phat trien nông thôn thuộc UBND cấp tinh, huyện;
Căn cứ Thông tư số 15/201 5 /TT-BNNPTNT ngày 2 6 tháng 3 năm 2015
của Bọ Nông nghiẹp và phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục
va cac to chuc sự nghìẹp trực thuọc Sơ N ong nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2 8 /2 0 16/QĐ-UBND ngày 08 thánặ 6 năm 2016 cùa
UBND tỉnh An Giàng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyên hạn cùa Giám
doc Sơ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn tình An Giang;
Xét đe nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 1883/TTr-SNV ngay
15 tháng 11 năm 2017,
Q UY ẾT Đ ỊNH :
Đ iều 1. Thành lâp Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc d ụ n g tỉnh An Giang
trực thuộc Sở N ong nghiệp và Phát triển nông thôn tinh An Giang (sau đây gọi
là Ban quản lý).

Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng do Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang bố trí; trang thiêt bị, phương tiện
làm việc do Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang bố trí trên
cơ sở tách ra từ Chi cục Kiểm lâm An Giang.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
1. Vị trí, chức năng.
a) Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang là đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, có tư cách pháp
nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tông cục Lâm nghiệp.
b) Xác định cây trồng hợp lý, trồng rừng trên diện tích đất trống, nâng cao
độ che phủ của rừng, phát huy khả năng của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
c) Tham gia vào quá trình ổn định và phát triển cộng đồng dân cư, xã hộị
và kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ôn định đời sông kinh tê cho ngươi
dân trong vung dự án góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự xã hội cho
vùng biên giới.
d) Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng thực hiẹn chưc nang trong,
chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triên rừng phòng hộ, rừng đặc^ dụng, phat
huy các gia trị ve thiên nhiên, duy trì bảo tồn các nguồn gen quý hiêm; xây
dựng các mô hình sản xuât nông lâm - ngư kêt hợp hiệu quả, ben yưng đẹ nhan
rộng nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng đồng thời thực
hiện công tác giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân để thực hiện tốt công tac bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của
pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng có các nhiệm vụ cụ the như sau:

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông
thôn về quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện có của tỉnh theo quy đinh
của pháp luật;
b) Tổ chức lập quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng phòng hộ - đặc dụng
ngắn hạn trung hạn va dài hạn trình cơ quan N hà nước có thẩm quyên phê
duyẹt chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi dược duyệt;^có
trach nhiệm công bố công khai quy hoạch, tổ chức phổ biến, tuyên truyên rộng
rãi trong cộng đong dân cư địa phương, đồng thời căn cứ vào quy hoạch đâu tư
được phê duyệt, Ban quản lý tiền hành lập các dự án đầu tư trình câp có thâm
quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định.
c) Phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng
trái phép; phong trừ sinh vật gây hại rưng; gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu
rừng- phục hồi rừng, nâng cao chất Ịượng, giá trị của rừng; cho thuê rừng; xây
dựng nội quy bảo vệ rừng theo quy định của pháp luạt.
d)
Tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác bền vững tài nguyên
thiên nhien theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ và phát triến rừng, bảo vệ
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môi trường, du lịch, di sản văn hoá, quy chế quản lý khu rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ va các quy định khác của pháp luật có liên quan.
đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm vê công tác trông
rừng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng.
e) Xây dựng các hồ sơ thiết kế trồng rừng, tỉa thưa, khai thác rừng trình câp
có thẩm quyền phê duyệt.
g) Thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện
tích được giao.
h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rưng
trên lâm phần được giao.
i) Thực hiện công tác giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo quy đinh.
k) Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong
vùng qui hoạch lâm nghiệp thực hiện đúng các quy định của nhà nước liên quan
đến công tác quản lý, bảo vệ và phat tnen rưng.
1) Nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất nông - lâm - ngư hiệu quả,
bền vững không ảnh hưởng xấu đến môi trường rừngm) Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác đê tô
chức cac hoạt động kinh doanh du lịch hoặc cho các tổ chức, hộ> gia đình, ca
nhân thuê, nhận khoán một phần rừng và môi trường rừng đê ldnh doanh du Ịch
sinh thái phù hợp với quy hoạch và theo quy định của pháp luật; thực hiện cung
ưng dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng
n) TỔ chức các biện pháp thu hút cộng âồng dân cư vùng đệm tham gia
quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu tư vùng đệm; phôi hợp vơi
Uy ban nhan dân cấp xã lạp và tổ chức thực hiện dự án đầu tư vùng đệm; tham
gia thâm đĩnh các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng
trực tiếp đến các khu rừng đặc dụng.
o) TỔ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi, nhiệm
vụ quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
^ ^
p) Quản lý tài chính, tài sản và cán bộ, công chức, viên chức theo phân câp
và theo các quy định của pháp luật.
q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đôc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Ban quản lý:
,
- Lãnh đạo Ban quản lý rùng Phòng hộ và Đặc dụng có 01 Giám đôc và
không quá 02 Phó Giám đốc.
: Giám đốc là người đứng đầu Ban quản lý, chịu trách.nhiệm trước Giám
đốc Sờ N ong nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật vê toàn bộ hoạt
động của Ban quản lý.
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- Các Phó Giám đốc Ban quản lý là người giúp Giám đốc phụ trách, theo
dõi, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đôc Ban và
trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
- Khi Giám đốc Ban quản lý vắng mặt, một Phó Giám đôc được Giám đôc
ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban quản lý.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điêu động, luân chuyên, cách
chức, khen thưởng, kỷ luật cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính
sách đối với Giám đoc, Phó Giám đốc Ban quản lý do Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang quyết định theo quy định của Đảng và
Nhà nước.
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý (gọi tắt là các
phòng), gồm 2 phòng:
- Phòng Hành chính, Tổng hợp.
- Phòng Kỹ thuật và Bảo vệ rừng.
c) Các tổ chức trực thuộc:
- Trạm quản lý rừng Đặc dụng Ba Thê - Núi Sập.
- Trạm quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng Cô Tô - Núi Dài.
- Trạm quản lý rừng Phòng hộ Núi Câm.
- Trạm quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng Phú Cường - Núi Sam.
- Trạm quản lý rừng Đặc dụng Trà Sư.
d) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý: Trung tâm cứu hộ động vạt
rừng và du lịch sinh thái Trà Sư thuộc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng
là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dâu và tài khoan
riêng theo quy định của pháp luật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng đề án thành lập trinh ủ y ban nhân dân tỉnh quyết định).
đ) Các phòng, tổ chức trực thuộc Ban quản lý (trạm, trung tâm) có Trưởng
phòng, Trưởng trạm, Giárn đốc Trung tâm và không quá 02 Phó tùy tinh hình
thực tế và số lượng biên chế làm việc tại phòng, trạm, trung tâm.
2. Biên chế
a) Biên chế của Ban quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức
năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật và năm
trong tong biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ú y ban nhân
tỉnh giao hàng năm.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm,
chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định của pháp luật có liên quan,
hàng năm Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng xây dựng Đê án v ị trí việc
làm chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng kê hoạch biên chê, so lượng
người làm việc cua Ban quản lý, báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
trĩen nông thôn trình ủ y ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thâm quyên xem xét,
quyết định theo quy định của pháp luật.
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c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyến, cho
từ chức đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng trạm,
Phó Trưởng trạm, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Ban quản lý
do Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng quyết định sau khi có ý kiến
bằng văn bản của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Việc bố trí công tác đối với viên chức và người lao động tại Ban quản lý
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bảo đảm đúng
các quy định của pháp luật.
đ) Việc điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ,
chính sách khác đối với viên chức Ban quản lý do Giám đôc Ban quản lý quyêt
định theo phân cấp hoặc trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,
quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Kinh phí hoạt động
Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định sô 16/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đon vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng
thực hiện các công tác tài chính, tài sản, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp, cân đối, điều chỉnh kế hoạch tài chính của các đơn vị có liên quan.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban
quản lý:
a) Xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố
chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Ban quản lý trình
Giám đốc Sở phê duyệt;
b) Bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý
theo phân cấp của ủ y ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp
xếp, ổn định to chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, hồ
sơ, tài liệu liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý
theo quy định.
4. Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng có trách nhiệm:
a)
Căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức
và năng lực của viên chức, người lao động để thực hiện việc sắp xếp, ốn định tô
chức bộ máy của Ban quản lý rừng; bô nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý
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các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Ban quản lý rừng theo
quy định;
b)
Xây dựng Đe án vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức
trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, gửi Sở Nội vụ thâm định,
tổng hợp để trình ủ y ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyên xem xét, quyêt
định theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Ban quan
lý, Quy chế làm việc của Ban quản lý.
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp.
Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tiên hành rà soát, điêu chỉnh cơ
cấu tổ chức trong Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 ttărn 2016
của ủ y ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở N ông nghiệp và Phát triên nông thon tinh An Giang,
gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình ủ y ban nhân dân tỉnh phê duyệt (do có sự thay
đổi về cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiêm lâm được quy đinh tại Điem c, Khoan
3 Điều 3 Chương II Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 8/6/2016).
Điều 7. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đôc
Sở Tài chính, Giám đốc Sở N ông nghiệp và Phát triên nông thon, Thu trương cac
sở ban, ngành liên quan và Giám đôc Ban quản lý rừng Phòng họ va Đạc dụng
tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./. 1'^SL9___________
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Nơi nhận:
Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CVP. UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phô;
- Phòng NNPTNT các huyện, phòng KT
thị xã, thành phố;
- Lưu: TH, VT.
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