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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /2014/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 Quy định về quản lý hoạt động giết 

mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 9 

tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở 
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm 
theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 
tháng 4 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 1392/TTr-SNN ngày 25 tháng 09 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Điều 8, Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8, Quyết định số 
15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy 



định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Điểm d vào Khoản 1 Điều 8: 
“d. Chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm có nguồn gốc 
động vật trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn 
thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ, vận 
chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật”.

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 8:
“a. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho 

các cá nhân hành nghề liên quan đến hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động 
vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định”.

3. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 8:
“a. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện phương án quy 
hoạch hệ thống chợ, siêu thị, nhất là các chợ, siêu thị có hoạt động kinh doanh thực 
phẩm có nguồn gốc động vật, chợ đầu mối sản phẩm động vật. Chỉ đạo Công ty Quản 
lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
cho các hộ kinh doanh tại các chợ thuộc Công ty quản lý thực hiện nghiêm túc các quy 
định về kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêu 
độc, khử trùng, xử lý môi trường định kỳ tại các chợ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 
tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an 
thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý 
thị trường thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; thủ trưởng các sở, 
ban, ngành liên quan; các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật căn cứ Quyết định thi hành./.
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