
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  16/TB-UBND Tràng Định, ngày 03  tháng 3 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính căn cứ cơ sở pháp lý tại Kế hoạch số 65/KH-UBND, 

ngày 23 tháng 02 năm 2021của UBND huyện Tràng Định 
___________________________ 

 

Do sơ xuất của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu soạn thảo 

Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện 

Tràng Định về kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, Thú y và công tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021. 

Tại phần căn cứ thứ nhất của Kế hoạch đã ban hành là: Căn cứ Pháp lệnh 

số 15/2004/PL-UBTVQH11, ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về giống cây trồng; Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y. Nay xin đính chính là: Căn cứ Luật 

Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội; 

Luật Thú y số 79/2015/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội). 

Các nội dung khác của Kế hoạch vẫn giữ nguyên không thay đổi. 

Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo để các cơ quan, đơn vị và 

cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Chi cục: QLCLNLS&TS;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Đội QLTT số 07;                                                                                         

- Công an huyện;  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;    

- Trung tâm Dịch vụ NN huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
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