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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt giá thuê rừng phòng hộ ñể ñầu tư xây dựng dự án
Khu nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi quốc tế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính
phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số ñiều của quy chế quản lý
rừng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 186/2006/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm
2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 85/2008/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh bảng giá các loại rừng trên ñịa bàn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ quyết ñịnh số 22/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục
triển khai dự án ñầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng ñặc dụng, rừng
phòng hộ và rừng sản xuất;

