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CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 30-11-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 76/2007/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 21 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh về lịch thời vụ xuống giống lúa
trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Chỉ thị 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1554/TTr.SNN-KH ngày 15 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về lịch thời vụ xuống
giống lúa trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy
ñịnh về lịch xuống giống lúa theo Chỉ thị Số 14/2006/CT-UBND ngày 09 tháng 8 năm
2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng
chống bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá ñều hết hiệu lực thi hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giám ñốc ðiện lực An Giang, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành,
ðoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
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