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3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện và cấp xã:
a) UBND cấp huyện, thị xã, thành phố:
Chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương một cách có hiệu
quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng.
Xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp phường, xã, thị trấn trường hợp để
xảy ra giết mổ lậu trên địa bàn.
b) UBND phường, xã, thị trấn:
- Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xây
dựng trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự khu vực sản xuất.
- Kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ giết mổ không đúng nơi quy định; kiên quyết
loại bỏ việc buôn bán gia cầm sống, cắt tiết, giết mổ gia cầm tại các chợ.
4. Trách nhiệm chủ đầu tư:
- Tổ chức, triển khai thực hiện dự án được quy định cụ thể tại Điểm 1, Điều 11,
Chương II của Quyết định số: 30/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh
An Giang về việc ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình
xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Nội dung được thể hiện đúng theo tinh thần kế hoạch này và những hướng dẫn
của các ngành có liên quan như: thủ tục đất đai, thiết kế nhà xưởng, đầu tư công
nghệ, về xử lý chất thải, nguồn nước sử dụng,…
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND các cấp về hiệu quả chất lượng
công trình đầu tư xây dựng và các trách nhiệm khác theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch này và các ưu đãi khác có
liên quan theo quy định của pháp luật.
Điều 2: Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách
nhiệm điều chỉnh và triển khai các nội dung kế hoạch theo đúng tiến độ. Khi có phát
sinh, điều chỉnh phải có báo cáo bằng văn bản việc điều chỉnh gởi về Ủy ban nhân
dân tình (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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