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QUYET D!NH 
V vic hal bô Quyt d!nh  s 33/2013/QD-UBND ngày 13/12/2013 cüa 

UBND tinh Quãng Tn v vic ban hành Quy ch phi hqp thiyc hin co' ch 
mt cfra v kiêm tra cht hrçrng; v sinh, an toàn thiyc ph?tm dôi vói hang 

hóa nhp khâu vào Khu Kinh té - Thiro'ng mi dc bit Lao Bão 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can cii' Luat T chi'c chInh quyn dja phwing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz Luát Ban hành van ban quy pham pháp luát ngày 22 tháng 6 nám 
2015; 

Can c& Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nám 2016 cza 
C'hInh phz quy djnh chi tiêt ,n3t so diêu và bin pháp thi hành Lu4t  Ban hành van 
ban quy pham pháp luát; 

Theo d nghf cza Giám dc SóKhoa hoc và COng nghé. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Bâi bó Quyt djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 13/12/2013 cüa 
UBND tinh Quáng Trj ye vic ban hânh Quy ché phôi hcp thirc hin c chë mt 
ccra ye kiêm tra chat krcmg; v sinh, an toàn thrc phâm dôi vOi hang hóa nhp 
khâu váo Khu Kinh tê - Thwmg mi dc bit Lao Bão. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc k tü ngày.2.Ztháng 5 närn 2020. 

Chánh van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Khoa h9c và Cong ngh, 
Y té, CiC truOng Ciic Hái quan tinh, Chü tjch UBND huyn Hixâng Hóa, ThU 
trixâng các ngãnh yà các tO chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hânh 
Quyet dlnh  nay.! 

N0i nJ:In: 
- Niur Diêu 2; 
- Ciic Kiêm tra van bàn QPPL — B Tu pháp; 
- V Pháp ché - B KH&CN; 
- TLHDND tinh, UBMTTQVN tinh; 
- Chi tich, các PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP; 
- SaTrpháp; 
- Cong báo tinh; 
- Trung tam Tin hQc tinh; 
- Lxu: VT, TMD. 
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