
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KTHT 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 3444/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

công bố danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công thương/UBND cấp huyện tỉnh 

Thanh Hóa. 

                     Thạch Thành, ngày     tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

       - Bộ phận một cửa UBND huyện; 

       - Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 

Thực hiện Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (có bản sao Quyết định 

kèm theo).  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Bộ phận một cửa UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thủ 

trưởng các  đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội 

dung, yêu cầu Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa và niêm yết thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả 

thủ tục hành chính theo đúng quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Công thương (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, KT&HT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Vũ Ngọc Dương 
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