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THÔNG TIX LIEN TCH
Bãi bó Thông ttr lien tch s 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 08/3/2007 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn, B
Tu' pháp, B Cong an, Viên kiêm sat nhãn dan ti cao, Tôa an nhãn dan ti
cao huó'ng dn áp dting mt s diu cüa B Iut HInh siy v các ti phim
trong linh vyc quãn 1 rü'ng, bão v rung và quãn 1 Lam san

Can ci Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6
nám 2015,
Can cz' Lut T chtc Tha an nhán dan ngày 24 tháng 11 nám 2014;
Can cá Luát TS chic Vin kie2m sat nhán dan ngày 24 tháng 11 nám 2014,
Can thNghj djnh s 15/2017/ND-cP ngày 17 tháng 02 näm 2017 cia
ChInh phz quy djnh chtc náng, nhim vy, quyn hgn và cct cá'u td ch&c cza Bó
Nóng nghip và Phát trkn nOng thón;
Can ci Nghj d,inh s 01/2018/ND-cP ngày 06 tháng 8 nàm 2018 cia
ChInh phi quy dinh char náng, nhiém vy, quyn hqn và cci cá'u td ch&c cza Bó
Cong an,
Can ctNghj dinh s 96/2017/ND-cP ngày 16 tháng 8 nàm 2017 cia
ChInh phü quy dinh char nãng, nhim vu, quyn hçzn và cc cá'u td ch&c cia Bó
Tu pháp,
Cán th Nghf djnh s 34/2016/ND-CR ngày 14 tháng 5 näm 2016 cza
ChInh phü quy dinh chi tié't mç5t so' diu và bin pháp thi hành Lu2t Ban hành
van ban quy phm pháp lut.
Bó triróng Bó Nóng nghiép và Phát trién nóng thón, Bó tru&ng B5 Tw
pháp, Bó tru'áng Bó Cong an, Vin trlràng Vin kiém sat nhán dOn tói cao,
Chánh an Tôa an nhOn dOn ti cao lien tjch ban hành Thông tu lien tjch bãi bó
Thông tu lien tjch s 19/2007/7TLT-BNN-BTP-BcA- VKSNDTC'- TA ND TC ngày
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08/3/200 7 cña Bó Nông nghip và Phát trkn nóng thôn, Bô Tzzpháp, Bó Cong
an, Viên kié'm sat nhán dan t& cao, Tôa an nhán dan ti cao hitó'ng dan áp
dung môt sá diu cia Bç3 luát Hinh sit v các t(5i pham trong lrnh vtc quán ly
rftng, báo v rz'tng và quán li lam san.
Diu 1. Bãi bô toàn b van ban quy phm pháp 1ut
Bâi bó toàn b Thông tis lien tjch s I 9/2007/TTLT-BNN-BTP-BCAVKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 cüa B Nông nghip vâ Phát triên nông
thôn, B liz pháp, Bô Cong an, Vin Kiêm sat nhân dan ti cao, Tôa an nhân
dan ti cao hithng d.n áp dung mt s diu cüa Bô 1ut HInh sir v các ti pham
trong lTnh vrc quán l rung, báo v thng và quán I lam san.
Diu 2. Diu khoãn thi hành
1.Thông tt.r nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 18 tháng 04 näm 2021.
2. B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Bô Tiz pháp, Bô Cong an,
Vin kim sat nhân dan ti cao, Tôa an nhân dan ti cao và các ca quan, to
chirc, Ca nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Thông ti' lien tjch nay./.
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Noi nhçuiz:
- Thu tithng ChInh phü và các Phó Thu tithng;
- Van phóng Chü tjch nithc;
- Van phông Qu6c hi và các Uy ban cüa Quc hi;
- Van phong Tong BI thr;
- Van phông Trung uog và các Ban cüa Dáng;
- Van phèng ChInh phü;
- Ban Ni chInh Trung txcmg;
- Tóa an nhân dan ti cao;
- Vin kiém sat nhân dan tôi cao;
- Các Be,, cci quan ngang be,, cci quan thuic Chmnh phi;
- Kiêm toán Nhà rnrâc;
- U ban TW Mt trn To quôc Vit Nam;
- Ci quan Trung ircxng cüa cac doànthô;
- HDND, UBND các tinh, thành phô trVc thuc TW;
- Sâ T.r pháp cac tinh, thành phô trirc thuc TW;
- Cong báo;
- Website: ChInh phü, BNN&PTNT, BTP, BCA,
TANDTC, VKSNDTC;
- Liru: VT (BNN&PTNT, BTP, BCA, TANDTC,
VKSNDTC; 18 bàn).
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