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Số: 731/QĐ-UBND           Phú Thọ, ngày 29  tháng 3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra 
chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; “Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều củaLuật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”;

Căn cứ Luật Trồng trọt; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 
canh tác; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 quy định về quản lý phân 
bón;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi;

Căn cứ Luật Thú y; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của luật thú y; Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BNNPTNT, ngày 23/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Thủy sản; Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, ngày 08/3/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản; Thông tư 
số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT 
quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 
trong nuôi trồng thủy sản; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 54/TTr-SNN 
ngày 19/3/2021, Văn bản số 113/STP-VBQPPL ngày 01/3/2021 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, 
thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông 
lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thực hiện./.
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