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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH
Số: 18/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành phương án quy hoạch mạng lưới
cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh
thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-CT.UBBT ngày 03/8/2001 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ động
vật tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001 - 2010;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Trưởng Phòng Y tế huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Phương án quy hoạch mạng
lưới cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Y tế; thủ trưởng các phòng, ban có
liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Ngọc Được

