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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các 
Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

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;  

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại 
các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách; Báo cáo 
thẩm tra số 26/BC-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các 
Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh, cụ thể 
như sau: 

1) Số lượng lao động cần thuê để bảo vệ rừng là 130 người, cụ thể: 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão:      20 người. 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân:    29 người. 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ:     02 người. 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát:     04 người. 
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 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn:     10 người. 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh:   23 người. 

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh:  39 người. 

 - UBND thành phố Quy Nhơn:                     03 người. 

2) Dự toán kinh phí chi trả cho 130 lao động làm nhiệm vụ chuyên trách 
bảo vệ rừng trong 03 năm là: 27.375.960.274 đồng. 

 

(Bình quân 01 lao động một năm bố trí là 79.373.476 đồng. Gồm mức 
lương cơ sở 1.490.000 đồng x hệ số 2,34 x 12 tháng, cộng các khoản phụ cấp, 
các khoản bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn và kinh phí sự 
nghiệp 20,5 triệu/người/năm).  

Kinh phí phân bổ các năm như sau:  

 - Năm 2019: 6.738.856.514 đồng. 

 - Năm 2020: 10.318.551.880 đồng. 

 - Năm 2021: 10.318.551.880 đồng 

3) Cơ chế tài chính:  Hỗ trợ 100% từ ngân sách tỉnh cho các địa phương. 

4) Thời gian thực hiện: 03 năm (đến hết năm 2021).  

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
Đã ký     

 Nguyễn Thanh Tùng 
 

 


