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Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản  

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định tỉnh Thanh Hóa;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn số 1685/SNN&PTNT-CCTS ngày 06/5/2022 (kèm theo Công văn số 

679/CAT-PV01 ngày 22/4/2022 của Công an tỉnh). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU) tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 

22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: 

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ban 

chỉ đạo tỉnh về IUU, thay ông Dương Văn Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh do 

thay đổi phân công nhiệm vụ. 

Điều 2. Các nội dung và thành viên khác giữ nguyên theo Quyết định số 

940/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 

Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng 

Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);    

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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