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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/2014/Qð-UBND

Phong ðiền, ngày 24 tháng 11 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung
trên ñịa bàn huyện Phong ðiền
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Thuỷ 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 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 sinh thực phẩm;
Căn cứ Quyết ñịnh số 31/2011/Qð-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung
ñảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm; Quyết ñịnh số 2562/Qð-UBND
ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa ñổi
một số nội dung của Quyết ñịnh số 31/2011/Qð-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011;
Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2014/Qð-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh quản lý chất lượng giống
thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo ñề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Tờ trình
số 121/TTr-NN ngày 08 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập
trung trên ñịa bàn huyện Phong ðiền.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 708/Qð-UBND ngày 06/4/2010 của UBND huyện về việc ban hành
Quy ñịnh quản lý quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản trên cát huyện Phong ðiền.

