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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Số:         /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII về Quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3858/TTr-SNN 
ngày 30/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 
19/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ 
sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Nam Định đến năm  2025, định hướng đến 
năm 2030. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
1645/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi 
hành Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam 
Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;   (để  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;   b/c) 
- Như Điều 2; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

 
Trần Anh Dũng 
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