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Số: 45/2006/QĐ-UBND          Đà Nẵng, ngày 10  tháng 5  năm 2006
   
                                                    

QUYẾT ĐỊNH
Huỷ bỏ các khoản 1, 2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB

ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh

thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
_____________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 205/STP-VBTT ngày 

09 tháng 02 năm 2006 v/v đề xuất xử lý văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ các khoản 1, 2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 
20 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết 
mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn 
gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: 
Thủy sản - Nông Lâm, Y tế, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, huyện, phường, xã; Chi cục trưởng Chi cục thú y; Thủ trưởng 
sở, ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
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