
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN                                                                     

SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số: 1507/SCT-TT 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo  

Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của 

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc                  

lĩnh vực Công Thương 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày  15  tháng 11 năm 2019 

    Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Điện lực Hưng Yên. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 

01/02/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng 

Yên kỳ 2014-2018.  

 Nhằm thực hiện có hiệu quả kết quả rà hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật, đảm bảo sự phù hợp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật tại địa phương, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh 

vực Công thương. Để văn bản được hoàn thiện hơn trước khi trình UBND tỉnh ký 

ban hành, Sở Công Thương trân trọng đề nghị quý Cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến 

đối với Dự thảo Quyết định nêu trên, gửi văn bản về Sở Công Thương trước ngày 

25/11/2019. Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không gửi ý kiến tham gia được 

hiểu là đồng ý với Dự thảo Quyết định (gửi kèm theo dự thảo Quyết định bãi bỏ). 

Nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ và 07 quyết định, chỉ thị dự kiến bãi bỏ 

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: 

Socongthuong.hungyen.gov.vn/Mục Quy hoạch - kế hoạch/ Góp ý dự thảo. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan, đơn vị./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu VT, TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bắc  
 

 

 
 

 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

  Số:         /2019/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2019 
 

DỰ THẢO 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân                         

tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

  

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 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên tại Tờ trình số 

…./TTr- SCT  ngày …. tháng …. năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương, gồm: 

 1. Chỉ thị số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu. 

 2. Chỉ thị số 12/2008/CT-UB ngày 01/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

 3. Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông 

dân. 

4. Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 18/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về 

thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện. 

 5. Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn. 

 6. Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân 

và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện. 

 7. Quyết định Số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Về Ban hành quy định về tổ chức và quản lý chợ. 

 



 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng       năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Công Thương;  

- Thường trực Tỉnh ủy;           

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);  

- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);    

- Trung tâm TH-CB;          

- Lưu: VT, KT2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng 
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