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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phượng ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT  ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công 

bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá 

khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc 

thủy sản khai thác;  

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 142/TTr-

SNN&PTNT  ngày 22 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 

2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, 
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Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc 

các Ban quản lý cảng cá và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3 Quyết định;                                                                     
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c); 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP UBND tỉnh (Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh); 

- Lưu: VT, NN. 

 

             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

               KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Lê Đức Giang 
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