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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng giết mổ, vận chuyển,
kinh doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị ñịnh số 119/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 33/2005/Nð-CP ngày
15/3/2005 quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về ñiều kiện vệ sinh thú y ñối với
cơ sở giết mổ lợn;
Căn cứ Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về ñiều kiện vệ sinh thú y ñối với
cơ sở giết mổ gia cầm;
Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài
chính quy ñịnh chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
147/TTr-SNN ngày 30 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng giết
mổ, vận chuyển, kinh doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam”.

