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QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố các quyết ñịnh còn hiệu lực, hết hiệu lực pháp luật
về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại văn bản số 08/STP-KTRSVB ngày
23 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố danh mục các Quyết ñịnh bãi bỏ, hết hiệu lực, còn hiệu
lực trong lĩnh vực giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi ñất trên ñịa bàn
tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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