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CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 31-7-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 33/2015/Qð-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ
phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2012/Nð-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý
cảng cá, khu neo ñậu tránh trú bão cho tàu cá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy ñịnh chi
tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy ñịnh về
thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHðT ngày 26/5/2014 của Bộ kế hoạch và ðầu tư
hướng dẫn về ñăng ký hợp tác xã và chế ñộ báo cáo tình hình hoạt ñộng của Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-HðND ngày 22/4/2015 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua ðề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai
thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2015 – 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
1474/TTr-SNNPTNT ngày 29/ 6 /2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại các Báo cáo thẩm ñịnh
số: 32/BC-STP ngày 16/3/2015 và 109/BC-STP ngày 12/6/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát
triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn
2015- 2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh
số 05/2013/Qð-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên ñịa
bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2013- 2015.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Liên minh Hợp tác
xã tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, ðức Phổ, Mộ ðức, Lý Sơn, thành phố Quảng
Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

