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UY BAN NIIAN DAN
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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc

S& 5065 /QD-UBND

Dà Ncng, ngày t11 tháng I.& ndm 2020

QUYET DjNH
V/v thay di thành vien T Cong tác lien ngành phi hyp kim soát cac hoyt
d911g hçp phap lien quan den ma tHy tren da ban thanh pho Ba Nang
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
2

,

Can cw Lugt To chuv chinh quyen djaphwong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can ci Quylt djnh sd 3306/QD-UBND ngày 26 tháng 7 nám 2019 cüa Chü
t/ch U ban nhdn dan thành phô Da Náng ban hành Quyet d/nh ye vic thành 4p To
Cvong tác lien ngành phôi hpp kiêm soát các hogt dng hpp pháp lien quan den ma
tuj trên dja bàn thành phO Dà Nàng;
Can cz GOng van sd 1856/HQDNg-TCC'BTI'r ngày 29 tháng 9 nám 2020 cza
C'yc Hal quan thành phô Dà Náng ye vic th thành viên tham gia TO cong tác lien
ngành phOi hç'p /dêm soát các hogt dng hpp pháp lien quan den ma tu trên dfa
bàn thànhphO Dà Náng,
Theo d nghj caa Td trithng T COng tác lien ngành ph61 hcrp kie2m soát các
hoçit dng hQp pháp lien quan den ma tuj trên d/a bàn thành phO Dà Náng tgi C'Ong
c'A çQfl
,o
fCA)/ (/0 inang ILl nam
Zulu.
QUYET D!NH
Diu 1. Thay di thãnh vien T Cong tác lien ngành quy dnh t.i Quyt djnh

so 3306/QD-TJBND ngày 26 thán 07 nm 2019 nhir sau: BàPhan Vit Ha, Phó Dôi

tru&ng DQi KiOm soát phông, chong ma tüy, Cic Hãi quan TP Dâ Nkg
lam thành
viên To Cong tác lien ngành thay ông Trwng Hihi Cung do thay dôi Cong tác.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Diu 3. Chánh Vn phông Doàn Di biu quc hi, HQi dng nhãn dan và U
ban nhân dan thành phô, Giam dôc Cong an thanh phO, Giam dôc cac Sa Cong
Thrmig, Y te, Nong nghiçp va Phat trien nong thon; Cic trixang C%ic Hai quan thanh
phô Dà Nng; Chü tjch UBND cac qun, huyn; Thu tnr&ng các ca quan, to chi'rc,
dan vj có lien quan; To trir&ng To COng tác lien ngành và các cá nhân có ten tai
Diêu 1 chlu trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. (lAt1,.
Nlinhân:
- Nhtr Diu 3;
- Cng Thông tin din tCr TP;
- Lru: VT, NCPC, CATP.

Lê Trung Chinb

