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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2015/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 17 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy rừng
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm
2013;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính
phủ Quy ñịnh về phòng cháy và chữa cháy rừng;
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 Nghị ñịnh số 119/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt ñộng của Kiểm lâm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 157/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Nghị ñịnh số 79/2014/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 06
tháng 12 năm 2002 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc
phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân ñội
trong công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 39/2009/Qð-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng
Dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 127/2000/Qð-BNN-KL ngày 11 tháng 12 năm 2000 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy ñịnh về cấp dự

