
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05  /2019/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2019 
 

 
 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-
UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách  

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
giai đoạn 2018-2030 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về 
phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 
14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;  

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 11/TTr-SCT 
ngày 14/02/2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-
UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ 
đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030 
như sau: 

1. Sửa đổi nội dung Điều 2 như sau:  

“Điều 2. Trình tự và thủ tục đầu tư   

1. Trình tự và thủ tục đầu tư: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.” 
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2. Bãi bỏ Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 của Điều 3 
Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;  
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Công Thương; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công báo tỉnh, Báo LS, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các PCVP, các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
  
  

Phạm Ngọc Thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-02-18T11:19:38+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




