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CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 05-12-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 72/2014/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về nuôi tôm chân trắng
trên vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ
quy ñịnh về ñiều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2013/Nð-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ
về quy ñịnh xử phạt hành chính trong hoạt ñộng thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh ñiều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú,
tôm chân trắng thâm canh ñảm bảo an toàn vệ sịnh thực phẩm;
Theo Báo cáo số 744/BC-STP ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Sở tư pháp về
việc Thẩm ñịnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 1025/TTr-SNN&PTNT ngày 16 tháng 9 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về nuôi tôm chân trắng
trên vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các quy ñịnh khác trái với Quy ñịnh này ñều ñược bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ñầm phá ven biển, các tổ chức và cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

