CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 17-3-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 645/Qð-UBND

41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện tái cấp chứng nhận và chứng nhận mới
diện tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn năm 2017
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 28/TTr-SNN ngày 28 tháng 02 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện tái cấp chứng nhận và chứng nhận mới
diện tích 9.700 ha sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2017 trên ñịa
bàn tỉnh Bình Thuận (có Kế hoạch kèm theo Quyết ñịnh này).
ðiều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai
thực hiện, hoàn thành Kế hoạch ñược phê duyệt tại ðiều 1 Quyết ñịnh này.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác ñịnh cụ thể nguồn và mức kinh phí
triển khai Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ðiểu 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Bình
Thuận, Giám ñốc Sở Công thương, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám ñốc
ðài Phát thanh truyền hình tỉnh, Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã Bình Thuận, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm
Tân, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết; Giám ñốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển
thanh long Bình Thuận và thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan căn cứ Quyết
ñịnh thi hành./.
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