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CÔNG BÁO/Số 129+130/Ngày 10-12-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2009/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về liên kết các bên
trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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 số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2005/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thủy sản;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về
ñiều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 59/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ
về ñiều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Quyết ñịnh số 80/2002/Qð-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng
Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp ñồng;
Căn cứ Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường chỉ ñạo tiêu thụ nông sản qua hợp ñồng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2007/Qð-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2007 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Chương trình thực hiện ðề án triển khai
thực hiện Hiệp ñịnh Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai ñoạn 2006 - 2010”;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ðỊNH:

