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CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 15-12-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 33/2013/Qð-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 12 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc Ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa
về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm ñối với hàng hóa nhập khẩu
vào Khu Kinh tế - Thương mại ñặc biệt Lao Bảo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy ñịnh việc kiểm tra nhà nước về chất lượng
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 23/2007/Qð-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn
ñối với thực phẩm nhập khẩu”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 72/Qð-BCT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương về việc chỉ ñịnh Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị tổ chức thực
hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1937/Qð-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của UBND
tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế
một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm ñối với hàng hóa nhập
khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại ñặc biệt Lao Bảo.

