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CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 30-8-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH

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

Số: 03/2007/CT-UBND

Vĩnh Thạnh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các hoạt ñộng
sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn huyện Vĩnh Thạnh
Sau hơn 3 năm từ ngày huyện ñược thành lập theo Nghị ñịnh số 05/2004/Nð-CP
ngày 02/01/2004 của Chính phủ; các hoạt ñộng sản xuất - kinh doanh trên ñịa bàn
huyện phát triển khá toàn diện, tốc ñộ tăng trưởng bình quân trên 14%/năm, ñời sống
của nhân dân từng bước ñược cải thiện. Các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội ñã và ñang ñược triển khai trên ñịa bàn tạo ñiều kiện tốt cho sản xuất - kinh
doanh tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên trong quá trình phát triển ñã bộc lộ những yếu kém trong công tác
quản lý nhà nước ñối với các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; nhiều hộ sản xuất,
kinh doanh dịch vụ không thực hiện các thủ tục theo qui ñịnh pháp luật về vệ sinh
môi trường; nhiều hộ nuôi cá tra không lập thủ tục chuyển mục ñích sử dụng ñất,
không ñảm bảo các ñiều kiện nuôi trồng thủy sản theo qui ñịnh của pháp luật về
ñất ñai, về thủy sản, về vệ sinh môi trường.
Nhằm khắc phục những yếu kém trong quản lý nhà nước, thực hiện ñúng, ñầy ñủ
các qui ñịnh pháp luật trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Trưởng phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường,
ðài truyền thanh huyện tuyên truyền phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật của
nhà nước về ñất ñai, bảo vệ môi trường, thủy sản ñến các hộ sản xuất kinh doanh và
nhân dân trong Huyện qua ñó vận ñộng các hộ sản xuất - kinh doanh thực hiện ñúng
các qui ñịnh của pháp luật trong tổ chức sản xuất - kinh doanh.
2. Phòng Kinh tế thực hiện các công việc trọng tâm sau:
2.1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện qui hoạch phát triển vùng nuôi
thủy sản ñảm bảo phù hợp với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện

