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CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-10-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 3710/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 26 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính
phủ về quản lý cảng cá, khu neo ñậu tránh trú bão cho tàu cá;
Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều
của Nghị ñịnh số 80/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về
quản lý cảng cá, khu neo ñậu tránh trú bão cho tàu cá;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3014/SNN-TS ngày
24/10/2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý cảng cá trên ñịa
bàn tỉnh Bình ðịnh.
ðiều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và
PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Giám ñốc Công an tỉnh; Chỉ
huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện ven biển;
Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ
trưởng các sở, ban, ngành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này kể từ
ngày ký./.
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