
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND Hà Nam, ngày          tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp 

tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019  của  Chính  phủ quy 

định  chi  tiết  thi  hành  một  số điều  của  Luật  Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 về 

việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Q          số 1357/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8  ăm 2017 

của Ủ  ba    â  dâ   ỉ   về việc p ê d  ệ  q    oạc  p á   riể   ô g  g iệp 

 ỉ   Hà Nam      ăm 2025,  ầm   ì       ăm 2035. 

Điều 2. Quy     nh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

C á   Vă  p ò g Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ  rưởng các Sở, ban, ngành 

của tỉnh; Chủ t ch Ủy ban nhân dân các huyện, th  xã, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan ch u trách nhiệm thi hành Quy     nh này./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- N ư Điều 2; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ t ch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, NN&TNMT, TH, GTXD; 

- Cổ g TTĐT  ỉ  ; 

- Lư : VT, NN&TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Huy 
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