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CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 25-12-2007
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2007/Qð-UBND

Phủ Lý, ngày 18 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh về việc hỗ trợ ñầu tư xây dựng khu chăn nuôi
tập trung tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2007-2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07
tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số
112/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 394/Qð-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về khuyến khích ñầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế
biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số ñiều tại Quyết ñịnh số
394/Qð-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích
ñầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và
cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
Theo Quyết ñịnh số 1261/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành ðề án phát triển Chăn nuôi - Thủy sản tỉnh Hà Nam
giai ñoạn 2006 - 2010;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về việc hỗ trợ ñầu tư xây
dựng khu chăn nuôi tập trung trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2007 -2010.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các ñơn vị, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

