
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, 

công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 ăn c   u t T  ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày    th ng   năm 20    

 ăn c   u t Ban hành văn bản quy phạm ph p lu t ngày 22 th ng   năm 

2015; 

 ăn c   gh    nh s     20     - P ngày    th ng   năm 20   của  h nh 

phủ quy   nh chi tiết một s   i u và biện ph p thi hành  u t Ban hành văn bản 

quy phạm ph p lu t   

Theo    ngh  của Gi m   c Sở  ông Th  ng tại Tờ trình s  380/TTr-SCT 

ngày 02 tháng 3 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp 

đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 

2020.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị  ã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- C c kiểm tra văn b n Q     B  Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các  CT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Cổng Thông tin Điện tử;  

- Công báo tỉnh; 

- CVP, PCVP và các CV; 

-  ưu VT, CT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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