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Dự thảo Luật) 
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Điều 92. Chi cục Kiểm lâm 

Điều 93. Hạt Kiểm lâm 
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Điều 127. Nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
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Điều 131. Kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Điều 132. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan 

Điều 133. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chương VIII 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

MỤC 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 

Điều 134.  Điều kiện thành lập Quỹ 

Điều 135. Chức năng, nhiệm vụ 

Điều 136. Cơ cấu tổ chức Quỹ 

Điều 137. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 

MỤC 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ 

Điều 138. Đối tượng đóng góp bắt buộc cho Quỹ ở cấp tỉnh 

Điều 139. Các trường hợp được miễn, giảm tiền đóng góp 

Điều 140. Đối tượng và nội dung được hỗ trợ 

Điều 141. Điều kiện được hỗ trợ 

Điều 142. Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ 



Điều 143. Công tác lập dự toán, quyết toán tài chính Quỹ 

MỤC 3. XÉT DUYỆT VÀ QUẢN LÝ CÁC  CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HOẶC CÁC 

HOẠT ĐỘNG PHI DỰ ÁN ĐƯỢC QUỸ HỖ TRỢ 

Điều 144. Trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi 

dự án 

Điều 145. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án 

Điều 146. Kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự 

án 

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ 

Điều 147.  Trách nhiệm các Bộ, ngành Trung ương 

Điều 148. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chương IX 

CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI LÂM SẢN 

(Dẫn chiếu các quy định tại NĐ số 210/2013/NĐ-CP và NĐ số 55/2015/NĐ-CP) 

Điều 149. Đối tượng áp dụng 

Điều 150. Nguyên tắc áp dụng các cơ chế, chính sách 

Điều 151. Các biện pháp khuyến khích cụ thể 

Điều 152. Cung cấp tín dụng 

Điều 153. Các khuyến khích khác áp dụng cho chế biến gỗ ở các vùng sâu, vùng xa, các 

huyện nghèo 

Điều 154. Hỗ trợ phát triển chế biến công nghệ cao 

Điều 155. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường 

Điều 156. Căn cứ áp dụng các quy định ưu đãi/khuyến khích các hoạt động chế biến lâm 

sản 

Điều 157. Trách nhiệm thực hiện 

Chương X 

HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VỀ LÂM NGHIỆP 

MỤC 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CHUYÊN NGÀNH VỀ LÂM NGHIỆP 

Điều 158. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp 

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp được tổ chức thống nhất từ trung ương 

đến cấp huyện, gồm có: 

1. Cơ quan thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp ở Trung ương là Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 



2. Cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm 

nghiệp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm 

nghiệp là phòng chức năng được phân công về nông nghiệp và phát triển nông thôn (tại Nghị 

định này gọi là phòng chức năng) và Hạt kiểm lâm. 

4. Cấp xã (nơi có rừng), có cán bộ lâm nghiệp chuyên trách giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ và phát triển rừng. 

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp ở địa 

phương. 

6. Chính phủ có quy định riêng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Kiểm lâm. 

Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 159. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều 160. Điều khoản chuyển tiếp 

Điều 161. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng .... năm 20... 

2. Nghị định ................ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./. 
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