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             Đức Thọ, ngày 02  tháng 07 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn thời gian kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển 

sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

 Căn cứ Nghị định số 90/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ về  quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;  

 Sau khi thống nhất với các phòng, ngành và xét đề nghị của Trưởng phòng 

Nông nghiệp – PTNT và Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh 

vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản 

phẩm gia súc trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 

của UBND huyện về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh 

doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện; 

 Thời gian gia hạn là: 30 ngày kể từ ngày 02/07/2020 

(Kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). 

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

           Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng các phòng, ngành 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết 

định số 2724/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND huyện chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c); 

- Sở NN-PTNT Hà Tĩnh (B/c);                                  

- TTr H.uỷ HĐND -UBND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

- Gửi VB giấy + Thư ĐT 
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