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QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ một số quyết định của UBND tỉnh  

trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại Văn bản số 793/STC-QLNS ngày 25/12/2007, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Bãi bỏ 05 quyết định sau 
 
1. Quyết định số 310/2000/QĐ-UB ngày 07/11/2000 của UBND tỉnh Lào Cai về việc cấp không thu tiền 4 loại vắc xin thú y 

cho các xã vùng II, III trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
 
2. Quyết định số 245/2002/QĐ-UB ngày 18/6/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số Chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 - 2005; 
 
3. Quyết định số 521/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về một số chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh  Lào Cai giai đoạn 2002 - 2010; 
 
4. Quyết định số 220/2004/QĐ-UB ngày 05/5/2004 của UBND Lào Cai về sửa đổi suất đầu tư và mức vay vốn trồng chè 

của 'quy định một số chính sách khuyến khích phát triển SX-KD chè trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002 - 2010' ban 
hành kèm theo Quyết định số 521/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Lào Cai; 
 
5. Quyết định số 637/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số chính sách 

khuyến khích phát triển rừng cảnh quan, môi trường, du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 
Lý do bãi bỏ: Nội dung quy định tại 05 quyết định nêu trên đã được thay thế bằng Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 

08/8/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai và Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách 
khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 
 
Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện và áp dụng chính sách trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đảm bảo thống nhất theo quy định tại 
Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 và Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh 

 
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 
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