CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phác

UY BAN NHAN DAN
TNH BA RIA- VUNG TAU

Ba Ria - Vung Tàu, ngày 17 tháng 10 nám 2017

S: 3 0/20 17/QD-UBND

QUYET D!NH
Bai bö Quyêt djnh s 01/2010/QD-UBND ngày 22 thángOl nãm 2010 cüa
Uy ban nhân dan tinh Ba Ra - Vüng Thu phê duyt "Be an chuyên djch
lao dng nông nghip, nông thôn giai don 2010-2015,
djnh hiróng den 2020"

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A -VUNG TAU
C'án cii' Lut Td chi'c chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Gán cii' Luat Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám
2015;
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Can cá' Nghj djnh s 34/2016/ND-GP ngày 14 tháng 5 nám 2016 cia
Chlnh phü quy djnh chi tiêt m5t so diêu và bin pháp thi hành Luçt Ban hành
van ban quy phgm pháp lut,
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Theo d nghj cla Giám dc Sà Lao dt5ng — Thu'o'ng binh và Xâ h5i tgi Ta
trInh sO 459/TTr-SLDTBXH ngày 02 tháng 10 nám 2017 ye vic bâi bó Quyet
djnh sO 01/2010/QD-UBND ngày 22 tháng 01 nám 2010 cia Uy ban nhán dan
tinh Ba Rja — Ving Tàu phê duyt "Dê an chuyén djch lao dng nOng nghip,
nOng thOn giai dogn 2010-2015, djnh hithng den näm 2020 ".
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QUYET B!NH:
Biêu 1. Bãi bô Quyt djnh so 01/2010/QD-UBND ngày 22 tháng 01 nàm
2010 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu phé duyt "Dê an chuyên
djch lao dng nông nghip, nông thôn giai doan 2010-20 15, djnh hrng den
2020".
L do: D an chuyn djch lao dng nông nghip, nông thôn giai don
2010-2015, djnh hiiOng den näm 2020 thrçc lông ghép vào: Dê an dào tao nghê
cho lao dng nông thôn den näm 2020; Chiicmg trInh nixOc sch và v sinh môi
tril?Jng nông thôn và Chiniing trInh mic tiêu Quôc gia ye xây dung nông thôn
mâi.
Biêu 2. Hiêu luc thi hành
Quyt djnh nay Co hiu hrc thi hành k tü ngày 30 tháng 10 nãm 2017.
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Diu 3. To chuc thtrc hin
Chánh van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các So: Lao dng Thixang binh và Xâ hi, Tài chInh, Kê hoch và Dâu tis, Nông nghip và Phát
triên nông thôn, Khoa h9c và Cong ngh, Giáo dic và Dào tao, Cong Thuorng;
Giám doe Kho bc nhâ nuOc tinh; TrisOng Ban Quân 1 cac khu cong nghip
tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Giám dOc Chi nhánh ngân
hang chInh sách xã hi tinh; Giám dôc Chi nhánh Ngân hang Nông nghip và
Phát triên nOng thôn; Chü tjch Hti nOng dan tinh, Thu tris&ng các co quan, &m
vj và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
TM. UY BAN NHANAN
CHU TICH
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Noi nhn:
- Nhtx Diu 3;
- Van phóng ChInh phü;
- Website ChInh phü;
- B Lao dng — TB&XH;
- B Tu pháp (Civic KTVB);
- TTr Tinh üy, TTr HDND tinh;
- Chü tjch và cac PCT.UBND tinh;
- Doàn Dai biêu Quoc hôi tinh;
- UBMTTQ VietNam tinh và các doàn the;
- S Tu pháp (kiém tra van ban);
- Các sà, ban, ngãnh trong tinh;
- Trung tam Cong báo - Tin hçc tinh;
- Dài PTTH, Báo BR-VT;
- Luu: VT, VXS.
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Dãng Minh Thông

