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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 ban hành thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm  

 

ỦY 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 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 

số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr-VPĐP ngày 08/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau: 

1. Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, 

phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 

sửa đổi, bổ sung Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công 

khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
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https://qlvb29.thanhhoa.gov.vn/2020/vbdi.nsf/str/7D7430655AD2E137472585AB005B57D9?OpenDocument
https://qlvb29.thanhhoa.gov.vn/2020/vbdi.nsf/str/7D7430655AD2E137472585AB005B57D9?OpenDocument
https://qlvb29.thanhhoa.gov.vn/2020/vbdi.nsf/str/7D7430655AD2E137472585AB005B57D9?OpenDocument


2 
 

3. Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, 

phường, thị trấn an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

triển nông thôn, Y tế, Công Thương; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- 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; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm phẩm tỉnh (215/QĐ-UBND ngày 

18/01/2021; 1827/QĐ-UBND ngày 27/5/2022); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, NN, KSTTHCNC, VSATTP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Thi 
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