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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 79/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 64/2009/Qð-UBND  

ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2004/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 337/Qð-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư ban hành Quy ñịnh nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2005/Qð-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y 

tế về việc ban hành Quy ñịnh ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2009/Qð-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy hoạch ñịnh hướng phát triển hệ thống chợ - 

siêu thị - trung tâm thương mại trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn từ năm 

2009 ñến năm 2015, 

  

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay sửa ñổi khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 64/2009/Qð-UBND ngày 31 

tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
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“2. Hoạt ñộng kinh doanh bán lẻ nông sản, thực phẩm ñược thực hiện theo quy 

hoạch của Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo quy ñịnh của pháp luật Nhà nước. 

Hoạt ñộng kinh doanh các mặt hàng thuộc nhóm 46321, 46322, 46323 (theo Phụ lục 

1 ñính kèm) phải ñảm bảo các ñiều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết 

ñịnh số 41/2005/Qð-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy ñịnh ñiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, 

phục vụ ăn uống.” 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác của Quyết ñịnh số 64/2009/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 vẫn giữ 

nguyên. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Công 

Thương, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 

Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Y tế, Thủ trưởng 

các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Giám ñốc 

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình ðiền, Giám ñốc Công ty TNHH Quản lý và 

Kinh doanh chợ ñầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Giám ñốc Công ty TNHH 

Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ ðức và các thương nhân kinh doanh hàng 

nông sản, thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 

 

 

 
 
 
 

 


