ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4G /2018/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày dO tháng 11 năm 2018

QƯYÉT ĐỊNH
về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017
của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về
hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điêu và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết sổ 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Hội đồng nhân dân thành phô ban hành chính sách hô trợ xây dụng công
trình xử lỷ chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018-2020;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn tại Tờ trình
số 2163/TTr-SNN ngày 10 tháng 8 năm 2018 và ỷ kiến thâm định của Sở Tư
pháp tại Công vãn sổ 8672/STP-KTrVB ngày 11 tháng 9 năm 2018.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3 l/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7
năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về hỗ trợ
xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2018.
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Điều 3. Chánh Văn phòng úy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở
Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các
Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chủ tịch
ủy ban nhân dân 05 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và cần
Giờ) và 03 quận (9, 12, Thủ Đức) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận ỉ
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTƯB: CT và các PCT;
- Sỏ' Tư pháp (Các phòng: VB, KTVB,
Bổ trợ tu' pháp, theo dõi thi hành pháp luật);
- Các đoàn thể thành phố; Ngân hàng NN CN TP;
- VPUB: PVP/KT, NCPC;
- Phòng KT, KSTTHC;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KT/RA)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

