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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh
không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều
chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.
********
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003 ;
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 ;
- Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của
Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội
đồng nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu
công nghiệp và vùng phụ cận ;
- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở
sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận
;
- Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của ủy
ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ
sở sản xuất gây ô nhiễm vào Khu công nghiệp và vùng phụ cận ;
- Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác di dời tại Tờ trình số
584/TTr-BCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2004 về việc điều chỉnh bổ sung một số điều
trong Quyết định 78/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của ủy ban nhân dân
thành phố về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp
mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập
trung ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy
phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.
Cụ thể gồm các ngành nghề sau :
1. Ngành hóa chất : sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất pin, ắc quy, thuốc bảo
vệ thực vật, hóa chất làm lạnh, phèn, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, sản xuất phân
bón ;
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2. Ngành tái chế, mua bán chất phế thải : giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn ;
3. Ngành tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan ;
4. Ngành luyện cán cao su ;
5. Ngành thuộc da ;
6. Ngành xi mạ điện ;
7. Ngành gia công cơ khí : rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn ;
8. Ngành in, tráng bao bì kim loại ;
9. Ngành sản xuất bột giấy ;
10. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm sứ, thủy tinh ;
11. Ngành chế biến gỗ (trừ điêu khắc gỗ và mộc gia dụng) ;
12. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối,
dầu ăn ;
13. Ngành sản xuất cồn, rượu, bia, nước giải khát (trừ nước uống tinh khiết) ;
14. Ngành sản xuất thuốc lá ;
15. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình công nghiệp ;
16. Ngành giết mổ gia súc ;
17. Ngành chế biến than.
Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc danh mục ngành nghề sản xuất, kinh doanh
nêu trên đang hoạt động trong khu dân cư tập trung phải thực hiện đúng kế hoạch di
dời của ủy ban nhân dân thành phố, nếu doanh nghiệp thực hiện di dời sớm và đúng
kế hoạch sẽ được hỗ trợ khen thưởng theo quy định của thành phố.
Trong thời gian chưa di dời, các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động phải
nghiêm chỉnh chấp hành các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường.
Các cơ quan Nhà nước trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm tăng cường
công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, lập biên bản và đình chỉ ngay hành vi vi phạm.
Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này thay cho Quyết định số 78/2002/QĐ-UB ngày 08
tháng 7 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố danh mục
các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung và có hiệu lực kể từ ngày
ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố,
Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện
và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc danh mục các ngành nghề nêu
trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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