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Kính gửi:  

- PhòngNông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCT; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác 

quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đã có sự chuyển biến tích cực, bước đầu đi vào 

nề nếp; ý thức về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong hoạt 

động kinh doanh giết mổ của người hành nghề giết mổ gia súc được nâng lên 

đáng kể; có 02 cơ sở giết mổ gia súc, 01 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, cơ bản 

đã khép kín trên địa bàn huyện; tỷ lệ gia súc vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập 

trung đạt khá, bình quân 70% đối với lợn và 100% đối với trâu bò.  

Tuy nhiên, thời gian gần đây qua kiểm tra của Trung tâm thực tế cho thấy 

việc quản lý công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật tại các xã, thị trấn chưa được chặt chẽ, hiệu quả, có nơi biểu hiện 

lơ là dẫn đến có nhiều hộ giết mổ không đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung, 

nhiều hộ kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ ... (đặc 

biệt là tại thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An, Xuân Giang và xã Xuân Hội).  

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ, đảm bảo cung cấp thực 

phẩm an toàn cho người tiêu dùng, hạn chế lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi 

trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn, Trưởng các phòng, ban liên quan chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy 

định về công tác quản lý giết mổ, với các nội dung trọng tâm sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quy định của Nhà nước về 

công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên hệ thống thông tin đại chúng; khuyến cáo 

người dân lựa chọn mua sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh 

thú y để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 
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- Thành lập Đoàn kiểm liên ngành để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa 

trên thị trường; 

- Chấm dứt việc giết mổ gia súc tại hộ gia đình (kể cả các hộ gia đình chung 

nhau làm thịt gia súc để ăn, không mang tính kinh doanh), đưa gia súc vào cơ sở 

giết mổ tập trung để giết mổ theo quy định; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật, để xẩy ra 

tình trạng giết mổ gia súc tại hộ gia đình; buôn bán sản phẩm động vật không có 

dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y tại các chợ, các trục đường giao thông 

...trên địa bàn quản lý. 

- Ngoài ra, qua kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung thì nhận thấy một số 

tồn tại như: cơ sở hạ tầng xuống cấp mà không được tu sửa; việc thu dọn, vệ 

sinh sau mỗi ca giết mổ không thực hiện thường xuyên; môi trường xung quanh 

không dọn dẹp gọn gàng.... (đặc biệt là ở cơ sở giết mổ xã Cổ Đạm). Yêu cầu 

UBND các xã có cơ sở giết mổ tập trung tổ chức làm việc với chủ cơ sở giết mổ 

để kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm đồng 

thời yêu cầu chủ cơ sở giết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tu sửa, 

nâng cấp cơ sở giết mổ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y. 

2. Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng 

vật nuôi: 

- Bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện kiểm soát giết mổ đảm bảo quy 

trình; kiểm tra chặt chẽ và ghi chép đầy đủ thông tin gia súc, gia cầm trước khi 

đưa vào cơ sở, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và đóng dấu kiểm soát giết mổ 

theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ 

sở giết mổ tập trung; 

- Tổ chức kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh sản phẩm động vật. Trường 

hợp phát hiện hộ kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ 

thì lập biên bản giao UBND xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định, đồng thời báo cáo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để xử lý. 

3. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Tham mưu UBND huyện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước về công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trên địa bàn; 
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- Tổ chức đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm trong công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện của các địa phương, 

nếu địa phương nào lơ là, thực hiện thiếu nghiêm túc, để xảy ra tình trạng buông 

lỏng trong quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện xử lý nghiêm túc theo quy định. 

4. Các phòng, ban, ngành liên quan: 

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi, 

các địa phương chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác quản lý giết 

mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. 

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TT. 
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