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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG

Số:       /UBND-VP
Về việc tăng cường công tác 

quản lý, kiểm soát giết mổ động 
vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, 

an toàn thực phẩm.

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

Bình Giang, ngày       tháng 02 năm 2023

               Kính gửi: 
              - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện;
              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung, các hoạt động giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đều do các hộ cá 
nhân nhỏ lẻ, tự phát thực hiện và phân bố rải rác, đan xen trong các khu dân cư, các 
chợ dân sinh với điều kiện vệ sinh thú y rất hạn chế, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, gây khó khăn cho công tác quản lý, tiềm ẩn nguy cơ mất ATVSTP, có 
khả năng phát sinh, lây lan dịch bệnh, nhất là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 
dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 
sức khỏe cộng đồng. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, ngăn chặn vi phạm 
pháp luật trong lĩnh vực ATTP, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật biết để 
thực hiện theo quy định, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng có 
thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở có kiểm soát 
giết mổ của cơ quan thú y.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu cho UBND huyện  
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng 
cường kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chế biến kinh doanh 
động vật, sản phẩm động vật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công 
khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin để người tiêu dùng biết và 
tránh mua phải thịt từ động vật chết, mắc bệnh, không được kiểm soát.

2. Trung tâm Y tế huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền trên các phương tiên 

thông tin đại chúng về đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết và 
tránh mua phải thịt từ động vật chết, mắc bệnh, không được kiểm soát.

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nhiễm, nghi 
nhiễm các loại bệnh lây từ động vật sang người, bệnh truyền qua đường thực 



2

phẩm có nguồn gốc từ động vật, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để không để 
dịch bênh lây lan, sẵn sang thu dung, điều trị bệnh nhân.

- Thường xuyên tuyên truyền cập nhật phổ biến danh mục phụ gia được 
phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa 
các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm theo quy định.

- Tổ chức tập huấn cho các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại 
khu công nghiệp, trường học và các cơ ở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung 
đảm bảo các loại động vật, sản phẩm động vật nhập vào cơ sở phải có nguồn gốc 
xuất sứ rõ ràng và đã qua kiểm soát của cơ quan thú y.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền trên các 

phương tiên thông tin đại chúng về hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển 
gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên đia bàn huyện.

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị kiểm tra, giám sát ATTP trong hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia 
súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.

- Tổ chức tập huấn và triển khai ký cam kết đảm bảo ATTP trong hoạt 
động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia 
cầm cho chủ cơ sở, các đối tượng tham gia giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn 
toàn huyện.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với  các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật được tiêu thụ tại các chợ, nhà 
hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.

5. Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện
 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

6. Công an huyện
- Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, phối kết hợp với 

các cơ quan liên quan kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, khi phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật..

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền xã, thị trấn giám sát các 
tổ chức, đường dây có hành vi buôn bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để 
chế biến làm thực phẩm, trú trọng các cơ sở giết mổ trái phép, cơ sơ thu gom 
động vật, điểm trung chuyển gia súc và xử lý nghiêm theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát Môi trường giám sát việc xả thải ra ngoài 
môi trường của các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện; lực lượng CSGT kiểm tra, 
kiểm soát các phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia 
súc, gia cầm.

8. Đài Phát thanh huyện 
Thường xuyên thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp 

luật của nhà nước về công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, 
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gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP và vệ sinh 
môi trường. Thông tin trên các trên các phương tiện thông tin đại chúng các 
hành vi vi phạm pháp luật về thú y và ATTP. 

9. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
- Phối hợp với Chi Cục thú y tỉnh kiểm tra, giám sát, thống kê các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an 
toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Chi Cục thú y tỉnh tập huấn nâng kiến thức giết mổ an toàn 
và an toàn thưc phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm cho chủ cơ sở, các đối 
tượng tham gia giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện
Căn cứ chức năng , nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành 
các quy định của pháp luật trong hoạt động giết mổ, kinh doanh các sản phẩm 
gia súc, gia cầm, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc, có kiểm soát 
giết mổ, đảm bảo ATTP để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

11. UBND các xã, thị trấn 
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ 

thống Đài truyền thanh để các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn 
bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực  
hành tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP tuân thủ quy trình giết mổ, 
sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhân thức của người tiêu dùng tẩy chay 
các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng. 
Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ tập trng trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, trưởng các thôn có điểm bán hàng tự phát 
thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh sản phẩm gia súc, gia 
cầm, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp quầy, sạp, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, 
dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, VSATTP và xử ý nghiêm các trường 
hợp kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm trên địa bàn báo cáo về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để quản lý và theo dõi, tiến độ báo cáo hàng 
tháng, quý, năm.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.  

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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