
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Mình, ngày tL0 tháng 4 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thi trường các mặt 
hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

và Tết Ất Mùi 2015 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

^ Cãn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 
vê những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát 
triên kinh tể - xã hội?toán ngân sách nhà nước năm 2014; 

Căn cứ Quyết đính số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng ̂ 01 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân thành phố về bari hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát ừiển 
kinh tế - vãn hóạ - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; 
Chương trình côpg tác của ủy ban nhân dân thành phố năm 2014; 

Căn cử Quyểtầịnlỵsố 1531/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của ủỵ ban 
nhân đân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị 
trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành pho Hồ Chí Minh năm 
2014 và Tết Ẩt Mùi 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2015/SYT-QLD ngày 10 
tháng 4 năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương ừỉnh Bình ổn thị trường các mặt 
hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Têt Ất 
MÙI 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bổ sung Kể hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các 
mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành, phố Hồ Chí Minh năm 2014 và 
Tết Ât Mùi 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
3 năm 2014 của ủy ban nhân dân thành phổ như sau: 

Bổ sung Quyền lợi của các đon vị tham gia Chương trình: 
"Được sử dụng Biểu trưng (Logo) Chương ừình Bình ổn thị trường Thành phố 

Hồ Chi Minh theo các điều khoản quy định về quản lý, khai thác, sử dụng Biểu 
trưng này và các quy định pháp luật có liên quan." 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, là một bộ phận 
không tách rời của Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Ke hoạch thực hiện chương trừủi Bình ôn 
thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành pho Hồ Chí Minh 
năm 2014 và Tết Át Mùi 2015. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tể, 
Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp, 
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận -
huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp tham gia Chương 
trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yểu trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: KTẻ CHỦ TICH 
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- Như Điều 4; 
-BỘYtế ;  
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân; 
- TTUB: CT, cảc PCT; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng CV; TCTMDV (3b); 
- Lưu: VT,(TM/H)7Ị[6S 


