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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư 

xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025;  

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

trình số 189/TTr-SNN ngày 08/6/2020 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm 

định số 140/BC-STP ngày 10/6/2020.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách khuyến 

khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025. 
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Điều 2.  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 

chính sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây 

dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 

2015 – 2020, Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ 

sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 

2020 và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 

- 2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản 

lý thị trường tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp;  

- Các hội, đoàn thể; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, K10.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Châu 
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