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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp chấn chỉnh công tác giết mổ, kinh doanh vận chuyển sản phẩm 

gia súc trên địa bàn huyện 

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trú sở UBND huyện, đồng chí Đặng Giang 

Trung, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để  chấn 

chỉnh công tác giết mổ, kinh doanh vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn 

huyện. Tham dự có Trưởng, Phó phòng và chuyên viên phòng Nông nghiệp 

&PTNT, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN, các thành 

viên đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định số 2742/QĐ – UBND ngày 11 tháng 

5 năm 2020 của UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền; đồng 

chí Chủ tịch UBND và công chức Nông nghiệp&MT, Trưởng Công an các xã: 

Liên Minh, Tùng Ảnh, Thị Trấn, Đức Lạng, Đức Đồng, Tân Dân, An Dũng, Thanh 

Bình Thịnh, Bùi La Nhân và xã Tùng Châu; Các đồng chí Kiểm dịch viên tại các 

lò giết mổ và các Chủ lò giết mổ trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả quản lý, 

kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch giải pháp 

triển khai thực hiện trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các thành phần tham 

gia buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Trong thời gian qua, công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản 

phẩm gia súc được các phòng ban ngành liên quan, các địa phương quan tâm chỉ đạo 

thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ gia súc vào lò giết mổ tập 

trung cao, đạt 60 - 70 %  tiêu biểu như các xã Bùi La Nhân, Đức Đồng, An Dũng, 

Thanh Bình Thịnh và Đức Lạng… 

Tuy nhiên do bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch Covid -19 kéo dài làm ảnh 

hưởng đến công tác chăn nuôi và quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm 

gia súc và hoạt động của các lò mổ trên địa bàn huyện, bên cạnh đó một số phòng 

ban, các địa phương còn buông lỏng và chưa thường xuyên tập trung chỉ đạo công tác 

quản lý giết mổ, kinh doanh vận chuyển sản phẩm gia súc nên một số địa phương có tỉ 

lệ gia súc đưa vào lò giết mổ gia súc tập trung thấp và không ổn định. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nghiêm khắc phê bình các phòng ban, 

ngành, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, 

vận chuyển sản phẩm gia súc đã nêu trên, đề nghị các đơn vị kiểm điểm rút kinh 

nghiệm. 

Để tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản 

phẩm gia súc đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao: 

 



1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Kiểm tra, rà soát, tổ chức ký cam kết tất cả người hành nghề giết mổ, kinh 

doanh sản phẩm gia súc, nghiêm cấm việc giết mổ gia súc tại nhà; Thành lập, kiện 

toàn Đoàn kiểm tra để thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm trong công tác giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc trên địa bàn theo 

Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y. 

- Các xã, thị trấn có chợ đóng trên địa bàn, yêu cầu thành lập Tổ công tác 

cùng Ban quản lý chợ kiểm soát chặt chẽ không cho sản phẩm gia súc không có dấu 

kiểm dịch đưa vào chợ kinh doanh; Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, cán bộ 

Thú y huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc giết mổ, kinh 

doanh sản phẩm gia súc. 

- Nếu địa phương nào để xẩy ra vi phạm trong quản lý hoạt động giết mổ, 

kinh doanh sản phẩm gia súc thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực thú y, công tác kiểm soát 

giết mổ; Tham mưu xử lý theo thẩm quyền về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

thú y, kiểm soát giết mổ. 

- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành huyện để tiến 

hành kiểm tra kết quả thực hiện tại các xã, thị trấn, xử lý các trường hợp vi phạm 

và biểu dương các tập thể, các nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Kiểm tra các hoạt động tại các lò giết mổ gia súc tập trung, hướng dẫn các 

chủ lò giết mổ củng cố, nâng cấp cơ sở giết mổ đủ các điều kiện đảm bảo để phục 

vụ công tác giết mổ gia súc, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại và quy trình 

kiểm dịch. 

3. Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện 

 - Phân công cán bộ thú y phụ trách từng xã, thị trấn, chợ, lò giết mổ gia súc 

tập trung triển khai thực hiện; Chỉ đạo cán bộ kiểm dịch phối hợp với chủ lò giết 

mổ gia súc thực hiện nghiêm quy trình, đảm bảo các điều kiện giết mổ, hàng tuần 

báo cáo kết quả về về UBND huyện qua phòng NN&PTNT huyện để theo dõi chỉ 

đạo. 

- Tham mưu xử lý theo thẩm quyền về kiểm soát giết mổ vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y. 

4. Các đồng chí cán bộ thú y huyện được phân công phụ trách tại các lò 

giết mổ gia súc tập trung 

- Thường xuyên bám sát địa bàn các xã, chợ, trung tâm buôn bán để phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra lập biên bản các trường hợp vi phạm để 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xứ lý theo luật định; 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hàng ngày theo giỏi, lập danh sách các 

hộ giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc để tham mưu cho cơ quan chuyên môn và 

UBND huyện biểu dương các xã làm tốt, nhắc nhở các xã làm chưa tốt. 

5. Kiểm dịch viên 

- Phối hợp với chủ lò giết mổ gia súc tập trung thực hiện tốt quy trình kiểm 

dịch gia súc tại lò đảm bảo theo quy định. 



6. Các Chủ lò mổ 

- Phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền trong phạm vi được quy hoạch; Thường 

xuyên  báo cáo số lượng hộ giết mổ vào lò, không chấp hành vào lò và vi phạm các 

quy định về kiểm soát giết mổ để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. 

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường và chuẩn bị tốt các trang thiết bị, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ cho công tác giết mổ gia súc tại lò đảm 

bảo theo quy định. 

7. Trung tâm Văn hóa - truyền thông 
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT; Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN  

huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin, tuyên 

truyền công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa 

bàn huyện và lợi ích của các lò giết mổ gia súc tập trung; Khuyến cáo người tiêu dùng 

chỉ sử dụng sản phẩm gia súc đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tuyên 

truyền công tác vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm đến mọi người dân để tự giác 

thực hiện. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc họp để chấn chỉnh công tác giết mổ, kinh doanh vận chuyển sản phẩm gia súc 

trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để  các phòng, ban ngành 

liên quan, cá nhân được biết để thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận:                 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên dự họp; 

- Chánh, Phó VP cấp ủy-CQ huyện; 

- Lưu VT,VP. 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
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