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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

Số: óLOiâ /QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày<Ấ5tháng 4 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 
và định hướng đến năm 2025" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 10/2009/ỌĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 
của Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí'Minh về ban hành Ke hoạch của 
ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 05 
tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 

Căn cứ Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt "Quy hoạch sản xuất nông nghiệp 
phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2025"; 

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Ke hoạch thực hiện Đe án Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
theo Quyết/iỆnỊi số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
493/TTr-SNN ngay 16' tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt Phương án 
"Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mo gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025", 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay phê duyệt Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và 
định hướng đến năm 2025" (kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. 
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

ủy ban nhân dân quận, huyện và các Sở, ngành liên quan triến khai thực hiện 
có hiệu quả Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 
đến năm 2025"; đồng thời tố chức kiếm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt 
Phương án này. 



- Giao ủy ban nhân dân các quận - huyện có cơ sở giết mổ tổ chức 
phổ biến, công khai quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm 
ịquản lý quy hoạch, tiến độ thực hiện. 

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây 
dựng, Cục Thuế Thành phố và các Sở - ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện 
liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, tạo điều kiện để các chủ đầu tư 
dự án Nhà máy giết mố gia súc, gia cầm công nghiệp hoàn thành các thủ tục 
pháp lý có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về phê duyệt Phương án "Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 -2015". 

Điều 4. Chánh Yăn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, 
Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy 
hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 
Thành phố, Cục Thuế Thành phố và các doanh nghiệp liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- TTUB: CT, cácPCT; 
- VPUB: các PVP; 
- Phòng CNN, vx, TC-TM-DV, TTCB^ 
- Lưu: VT; (CNN.M) MH. ỹ!f x 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

[ủ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 

2 


