
HQI BONG NIIAN DAN 
TINH HA GIANG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 21 /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

-.
NGHJ QUYET 

Bai bo Ngh quyet so 1311NQ-IIDND ngay 11 thang 7 nam 2014 cua 
Hi dng nhân dan tinh thông qua bang giá các 1oi rfrng 

trên  dla  bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVIII- Kc' HQP TH BAY 

Can thLu2t T chz-c chInh quyn djaphzfong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Lut tha ddi, bd sung m5t sá diu cia Lut Ti chic ChInhphz và Lut 
To ch&c chIn/i quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz'Lu2tLám nghip ngày 15 tháng 11 nám 2017, 

Can thNghj djnh sd 156/2018/ND-GP ngày 16 tháng 11 nám 2018 cüa ChInh 
pith quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu câa Lugt Lam nghip; 

Can c& Thông hr s 32/2018/TI-BNNP TNT ngày 16 tháng 11 näm 2018 
cza Bó Nóng nghip và phát triên nOng thôn quy djnh phitcing pháp djnh giá 
rimg, khung giá rIrng, 

Xét T& trInh so' 42/TI'r-UBND ngày 20 tháng 6 nám 2022 cza U ban nhán 
dan tin/i v vic dê nghj Hi dông nhdn dan tinh ban han/i Nghj bdi bó Nghj 
quyêt so 131/NQ-HDND ngày 11 tháng 7 nàm 2014 do Hi dOng nhán dan tinh 
ban hành thông qua bang giá các logi rimg trên dia bàn tinh Ha Giang, Báo cáo 
thdm tra so 22/B C-BPC ngày 11 tháng 7 nám 2022 cza Ban Pháp ché, Hi dOng 
n/ian dan tin/i; j  kiên tháo lugn cia dgi biêu H5i dOng nhán dan tgi 19) hQp, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Bâi bô Nghj quyt s 131/NQ-HDND ngày 11 tháng 7 nàm 2014 
cUa Hi dông nhân dan tinh Ha Giang thông qua bang giá các 1oi rirng trên dja 
bàn tinh Ha Giang. 

L do bi bó: các cn cir pháp 1 & ban hành Nghj quyt dä ht hiu 1rc thi 
hành và ni dung không con phü hqp vci các van bàn quy ph.m pháp 1ut hin 
hành. 

Biu 2. H(i dng nhán dan tinh giao Uy ban nhãn dan tinh t chüc th%rc hin. 



LY 
Thào Hing So'n 

2 

Nghj quyt nay dä duçic Hi dng nhán dan tinh Ha Giang khoá. XVIII, 1(5' 
h9p thu Bay thông qua ngày 15 tháng 7 näm 2022 và có hiu 1c tr ngày thông 
qua.!. 

No'i nhin: 
- Uy ban Thumg viz Qu6c hOi; 
- Ban Cong tác dai biu - UBTVQH; 
- VAn phOng QuOc hi; VAn phOng Chinh phil; 
- BO Nông nghip và PTNT; 
- TFr Tlnh ñy, HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doân DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khóa XVffl; 
- Các s&, ban, nganh, to chüc chinh tn xã hOi  cp tinh; 
- VP: TinhUy, UBND tinh, DoAn DBQH và WL)ND tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thAnh ph; 
- Báo Ha Giang; Dài PTTH tinh; 
- Cng thông tin din tCr tinh; lIT! - Cong báo; 
- Lmi: VT, HDNDJ[ 
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