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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh  

Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  

–––––––––––––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 85/TTr-SNN ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

1. Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 Ban hành Quy chế 

sử dụng súng săn, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm động 

vật hoang dã; 

2. Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 về việc Ban hành 

“Quy định quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; 

3. Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 Ban hành mức thu 

thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

4. Chỉ thị số 05/2004/CT-UBND ngày 30/01/2004 về việc tăng cường các 

biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, dịch cúm gà; 

5. Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 14/10/2010 về việc tổ chức thực 

hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 

2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;    

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, NNTN (BD60). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

  

                       Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-01T15:05:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đinh Công Sứ<sudc.htl@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-04-01T15:22:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Bùi Văn Khánh<khanhbv.ubnd@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-04-01T15:24:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Ủy ban nhân dân tỉnh<uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




