ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /2017/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức ch nh quy n

ph

ng ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Ngh nh số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 củ
Ch nh phủ quy nh v thành lập, tổ chức lại, giải thể n v sự nghiệp công lập
Căn cứ Ngh nh số 119/2006/NĐ-C ngày 16 tháng 10 năm 2006 củ
Ch nh phủ v tổ chức và hoạt ng củ iểm l m;
Căn cứ Ngh nh số 117/2010/NĐ-C ngày 24 tháng 12 năm 2010 củ
Ch nh phủ v tổ chức và quản lý hệ thống rừng ặc dụng;
Căn cứ uy t nh số 253/1998/ Đ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1998
củ Thủ t ng Ch nh phủ v việc chuyển hạng mục hu ảo tồn thi n nhi n
t ngập n c Tràm Chim thành
n uốc gi Tràm Chim và ph duyệt
Dự án u t
y dựng
n uốc gi Tràm Chim gi i oạn 1999 - 2003;
Căn cứ uy t nh số 24/2012/ Đ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012
củ Thủ t ng Ch nh phủ v ch nh sách u t phát triển rừng ặc dụng
gi i oạn 2011 - 2020;
Căn cứ Thông t số 78/2011/TT-BNN TNT ngày 11 tháng 11 năm 2011
củ B Nông nghiệp và hát triển nông thôn quy nh chi ti t thi hành Ngh
nh số 117/2010/NĐ-C ngày 24 tháng 12 năm 2010 củ Ch nh phủ v tổ chức
và quản lý hệ thống rừng ặc dụng;
Căn cứ Thông t số 20/2016/TT-BNN TNT ngày 27 tháng 6 năm 2016
củ B Nông nghiệp và hát triển nông thôn sử ổi, ổ sung m t số Đi u củ
các Thông t : 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TTBNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN;
Theo
ngh củ Giám ốc
n uốc gi Tràm Chim tại T Tr nh số
332/TTr- G ngày 04 tháng 5 năm 2017 v việc
ngh
n hành uy nh
chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và c c u tổ chức củ
G Tràm Chim và
Giám ốc Sở N i vụ tại T tr nh số 1074/TTr-SN ngày 30 tháng 5 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
n Quốc gia ràm him tỉnh Đồng háp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm
2017 và thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày14 tháng 4 năm
2016 của Ủy ban nhân dân ỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức
n Quốc gia ràm him tỉnh Đồng háp.
Điều 3. hánh ăn phòng Ủy ban nhân dân ỉnh; hủ tr ởng các sở, ban,
ngành ỉnh và hủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nh Điều 3;
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