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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðông Hà, ngày 05 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc Hủy bỏ một phần nội dung không phù hợp của Quy chế
quản lý vùng nuôi tôm trên ñịa bàn thị xã (nay là thành phố) ðông Hà
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÔNG HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 128/2005/Nð-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ về Xử lý
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2002/Qð- BTS ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Bộ
Thủy sản (Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Ban hành Quy
chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung;
Căn cứ Thông báo số 602/TB-GðSTP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Sở Tư
pháp tỉnh Quảng Trị về việc Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Quy ước
trên ñịa bàn thành phố ðông Hà;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Hủy bỏ khoản 2, ðiều 14 Quyết ñịnh số 01/2009/Qð-UBND ngày 01
tháng 4 năm 2009 của UBND thị xã ðông Hà (Nay là thành phố ðông Hà) về việc
Ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên ñịa bàn thị xã ðông Hà (Nay là thành
phố ðông Hà).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng phòng Kinh tế thành phố,
Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết ñịnh này./.
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