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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ  

trong hoạt động của cơ quan Chi cục Kiểm lâm 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM BẮC KẠN 

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực 

hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SNN ngày 19/12/2016 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-SNN ngày 07/02/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ tình hình thực tế của Chi cục Kiểm lâm và Nghị quyết của Hội nghị 

Cán bộ, công chức ngày 26/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 15/QĐ-CCKL ngày 11/01/2016 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn về việc 

ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Chi cục Kiểm lâm. 

Điều 3. Toàn thể công chức và người lao động hợp đồng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
*Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (T/hiện); 

- Sở NN & PTNT (B/cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục 

- BCHCĐCSTV; 

*Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, TC.                                                                                         

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thắng 
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