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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xếp hạng đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai  
và quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm tỉnh Lào Cai 

––––––––––––– 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Kiểm lâm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 7/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn 

tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp hạng đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai thuộc Chi cục hạng I. 

Tiền lương và các chế độ khác của lãnh đạo ngành Kiểm lâm tỉnh Lào Cai được hưởng theo Chi 

cục hạng I. Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy 

định tại Quyết định này. 

Điều 2. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 

1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: 0,8 

2. Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: 0,6 

3. Trưởng phòng, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi 

cục Kiểm lâm: 0,4 

4. Phó trưởng phòng, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi 

cục Kiểm lâm: 0,3 

5. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm: 0,4 

6. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm: 0,3 

7. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cửa rừng: 0,25 

8. Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm lâm cửa rừng: 0,15. 

Các chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo này được thực hiện kể từ ngày 01/5/2010. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc  Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 34/2006/QĐ-

UBND ngày 03/5/2006 về việc xếp hạng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và hướng dẫn tạm thời 

thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm lâm tỉnh Lào Cai./. 
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