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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2016/QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày 12 tháng 5 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND 

tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận 

chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 

quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y; số 119/2008/NĐ-CP ngày 

28/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

ngày 15/3/2005 của Chính phủ; số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND; số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về kiểm tra 

và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 

của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 52/TTr-SNN ngày 28/3/2016, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của 

UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, 

vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Hoạt động quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia 

cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định  

tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến 

gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp; Thông tư số 

42/2006/TT-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 

13/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở 

rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia 

cầm tập trung, công nghiệp; Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình kiểm 

soát giết mổ động vật; Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh thú y 

đối với cơ sở giết mổ lợn; Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh thú y 

đối với cơ sở giết mổ gia cầm; Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về trình tự, thủ 

tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 

11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN 

ngày 27/5/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 

danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải 

kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú 

y bắt buộc và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Trường hợp các văn bản được trích dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày 

ký. 
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Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục 

Thú y; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

Đào Xuân Quí 

                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


