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NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 

 của Hội đồng nhân dân huyện huyện Hữu Lũng về phát triển, mở rộng 

vùng cây nguyên liệu truyền thống và phát triển vùng trồng rau, củ quả 
xuất khẩu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện  

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ SÁU 

  

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

Căn cứ 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 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; 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 34/2016/NĐ-CP; 

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND, ngày 08 tháng 7 năm 2022 của UBND 
huyện Hữu Lũng về bãi bỏ Nghị Quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 18  tháng 7 

năm 2014 của HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng 
nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị Quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 

7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển, mở rộng vùng cây 

nguyên liệu truyền thống và phát triển vùng trồng rau, củ quả xuất khẩu góp 

phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030. 
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Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng Khoá XX, 
kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 28 tháng 7 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Sở Tư pháp, Sở NN&PTNT;     
- Công báo tỉnh;                                                                                           
- TT.Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện;                                                        
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;      
- MTTQ, VKSND,TAND huyện;                                                  
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                                                 
- C, PVP HĐND & UBND huyện;       
- Trang TTĐT huyện;                   
- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

 CHỦ TỊCH 

 
   

 
 

 
 

Phan Hồng Tiến 
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