
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH HA NAM Dc 1p  - Tiy do - Hnh phñc 

S: 41 /2019/QD-UBND Ha Nam, ngày 23 tháng40 nám 2019 

QUYET D!NH 
Ban hành quy cl!nh phân cap quãn 1, khai thác 

cong trInh thug kyi trên dja bàn tinh Ha Nam 

UY BAN NHAN DAN T!NH HA NAM 

Can ct' Lut T chtc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cicLu2t Thzylcii ngày 19 tháng 6 nám 2017, 

Can cii' Nghj djnh so' 67/2018/ND-UP ngày 14 tháng 5 nám 2018 cza 
ChInh phz quy d/nh chi tié't mt so' diu cia Lugt Thzy lcii; 

Can cii' Nghj djnh sO' 129/2017/ND-CT ngày 16 tháng 11 nám 2017 cza 
ChInh phz quy djnh viçc quán lj, th dyng và khai thác tài san keA't  cá'u hg tá'ng 
thiy lcyi, 

Can ct' Thông tu'sO' 05/2018/TT-BNNP TNT ngày 15 tháng 5 nám 2018 cia 
B5 NOng nghip và Phát trie2n nOng thOn quy djnh chi tiê't mt sO' dié'u cta Luqt 
Thiy lçii, 

Can cz' Thông tu' 05/2019/TT-BNNP TNT ngày 02 tháng 5 nãm 2019 cza 
Bó Nông nghip và Phát trié'n nOng thOn quy djnh ché' d7, quy trInh báo tn tài 
san kit cá'u hg tcng thiy lcri, 

Theo d nghf cüa Giám dO'c SO' NOng nghip và Phát tnin nOng thOn. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay Quy dnh phân cp quân 1, 
khai thác cong trInh thus' 1çi trên da bàn tinh Ha Nam. 

Diêu 2. Quyt dljnh nay có hiu 1irc k tir ngày 05 tháng 14 nãm 2019. 

Quyt djnh nay thay th Quyt dijnh s 26/20 1 1/QD-UBND ngày 9 tháng 
9 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam v vic "Ban hành quy djnh phân 
cip quân 1, khai thác cOng trInh thüy lyi trên dja bàn tinh Ha Nam". 
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Biêu 3. Chánh van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dôc các So', ngành: 

Nông nghip và phát triên nông thôn, Tài chInh, Ké hoach và Dâu tu', Kho bc Nhà 
nu'c tinh; Chü tjch liJy ban nhân dan các huyên, thành pho; Giárn dôc các Cong ty 
Khai thác COng trInh thüy lçii trên dja bàn tinh; các to chrc Va cá nhân có lien quan 
chju trách nhirn thi hành Quyêt dnh này./. 

ATo'i u/ian: 
- Bô Nông nghip vâ Phãt triên nông thou: 
- Ctic  KTVBQPPL-BO Tu pháp; 
- Website Chinh phi 

- TTTIJ. TTHDND ti'uh 
- Website Ha Nani, TTCB Tinh; 
- Nhu diêu 3: 

- Väii phOng UBND tinh; 
- Lru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Nguyen Xuãn Bong 
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