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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 1208/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

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 số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghi định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1208/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 

2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Xuân Ánh 
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