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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

Căn cứ Điều 12 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 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 Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 

14 tháng 11 năm 2019, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

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

tỉnh Tuyên Quang ban hành, gồm: 

1. Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 28/9/2001 về việc ban hành quy định 

tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

2. Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 17/04/2004 về việc thành lập Quỹ 

khám, chữa bệnh cho người nghèo; 

3. Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 về việc ban hành 

Quy định quy cách kích thước, chất liệu, số lượng, chủng loại trang thiết bị, 

phương tiện làm việc, và mức kinh phí mua sắm cho các phòng sử dụng chung 

theo Quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp 

dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
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4.  Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 về việc ban hành 

Quy chế quản lý và điều hành Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; 

5. Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 về việc phê duyệt 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020; 

6. Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 02/9/2010 về việc ban hành 

Quy định phân loại và phân cấp quản lý các đơn vị dự toán cấp tỉnh. 

Điều 2. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các văn 

bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám 

đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ;           

- Bộ Tư pháp;                                      Báo 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                       cáo   

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cục KTrVBQPPL, Bộ Tư pháp; (để kiểm tra) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; (thi hành) 

- Thường trực Huyện ủy, Thành uỷ; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 

- PCVP UBND tỉnh; 

- TP, PTP, CV khối NCTH; 

- Phòng THCB; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

đã ký 

đã ký 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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