
 UỶ  BAN NHÂN  DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

Số:        /UBND- NLN 
V/v tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm nhỏ lẻ 

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

          Sơn Dương, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

  Kính gửi:     

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 3; 

- Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

              

       Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 824/SNN-

CNTY, ngày 04/6/2020 về tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; 

Để tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa 

bàn đảm bảo đúng quy định, nhằm cung cấp thực phẩm an toàn, có kiểm soát 

đến người tiêu dùng; góp phần phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:  

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ chức, phổ biến tuyên truyền để người dân biết các quy định của 

Nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm; những nguy hại có thể xảy ra đối với 

việc giết mổ gia súc, gia cầm không có kiểm soát; hướng dẫn các cơ sở kinh 

doanh, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt các quy định về vệ sinh thú y, 

vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động nhân dân không 

sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, 

kiểm tra vệ sinh thú y, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, kinh doanh gia súc, 

gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn theo quy định tại khoản 3, 

Điều 76 Luật Thú y; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện vệ sinh thú y, vệ 

sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, chế 

biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Nghiêm cấm hoạt động giết mổ 

gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo theo quy định; xử 

lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, công khai danh sách, địa chỉ 

các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.  

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện trong việc kiểm tra, 

thẩm định, xếp loại cơ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn (đối với những cơ sở  giết 

mổ nhỏ lẻ đã có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); 

tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ thực hiện 

việc đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở đủ điều kiện; tổ chức cho các cơ sở 



2 

giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ ký cam kết theo quy định tại Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; kiên 

quyết cho dừng hoạt động những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không 

được cấp phép trên địa bàn, đặc biệt là những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

cung cấp thực phẩm cho các trường học có bếp ăn nội trú, bán trú hoặc bếp ăn 

tập thể trên địa bàn. 

- Rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa 

bàn (theo biểu mẫu đính kèm) báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT) tổng hợp, trước ngày 23/6/2020. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xếp loại cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn các xã, thị trấn (đối với các cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm) việc 

thực hiện ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đánh giá các cơ sở giết nhỏ 

lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND huyện cấp theo Biểu 

mẫu quy định tại phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT- 

BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, xếp loại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

nhỏ lẻ, việc thực hiện ký cam kết trên địa bàn các xã, thị trấn báo cáo UBND 

huyện  (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) trước ngày 24/6/2020. 

3. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với cơ 

quan chuyên môn tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không sử dụng các loại 

thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh 

thú y, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

4. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 theo chức năng nhiệm 

vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tăng 

cường công tác kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; xử lý 

nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định. Bố trí cán bộ 

trực tại các trạm Kiểm dịch động vật trên địa bàn theo quy định.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho những cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm nhỏ lẻ đủ điều kiện, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không đủ điều kiện 

theo quy định. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan 

đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT về các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn 

huyện theo nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 

824/SNN-CNTY  ngày 04/6/2020 trước ngày 25/6/2020.  
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Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thẩm định điều kiện, tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ đủ điều kiện trên địa bàn.  

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Chuyên viên TH  NLN (T/dõi); 

- Lưu VT: Đann       b 

                                                                                                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lương 
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