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quản lý thuốc Thú y và phòng chống dịch 
bệnh Thủy sản. 

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

          Sơn Dương, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi:     
 

 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

              

Thực  hiện Văn bản số 1746/UBND-KT ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về 
việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông báo số 2883/TB-
BNN-VP ngày 10/5/2022 Hội nghị kiểm soát giết mổ và quản lý buôn bán thuốc 

thú y; Thông báo số 3030/TB-BNN-VP ngày 16/5/2022 Hội nghị phòng, chống 
dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1002/SNN- 
CNTYTS ngày 01/6/2022 thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

công tác KSGM, quản lý thuốc Thú y và phòng chống dịch bệnh Thủy sản.  

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát giết mổ (KSGM), quản lý 

thuốc Thú y và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, 

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

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

a) Nâng cao năng lực hệ thống thú y cơ sở: Tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch số152/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

- Phổ biến, thông tin tuyên truyền các quy định của Nhà nước về giết mổ gia 

súc, gia cầm và những nguy hại có thể xảy ra khi không chấp hành để người dân 

được biết và thực hiện; 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. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc giết mổ tại các cơ cơ sở giết mổ 

nhỏ, lẻ không đảm bảo theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý hoạt động giết mổ, 

sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia 

cầm trên địa bàn theo quy định tại Khoản 3, Điều 76 Luật Thú y. Có kế hoạch, quy 
hoạch cơ giết mổ gia súc và cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm trên 

địa bàn quản lý. 

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

sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn; báo cáo kết quả 



về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp) trước ngày 

17/6/2022. Tuyên truyền, 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. 

c) Công tác quản lý thuốc thú y 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, 
thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học và tác hại khi không thực hiện đúng; khuyến 

cáo người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, 
chế phẩm sinh học có trong danh mục được phép lưu hành, không sử dụng chất 

cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân, người chăn nuôi các 
quy định trong việc buôn bán và sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy hoặc 

tiền chất ma túy theo quy định của Pháp luật và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; hành nghề thú y trên địa bàn. Phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm và công khai danh tính các trường hợp vi phạm 
theo quy định. 

d) Công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản: Tuyên truyền, hướng dẫn 
người chăn nuôi thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và các nội dung hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Giám sát chặt chẽ nguồn gốc, diễn 
biến nuôi trồng thủy sản, phát hiện kịp thời ngay khi dịch bệnh mới phát sinh và 

có biện pháp xử lý theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 128/QĐ-UBND 
ngày 4/5/2019 và Quy chế phối hợp theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 

8/5/2020 của UBND tỉnh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi, 
Thú y và Thủy sản, phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh 

vực chăn nuôi, thú y và thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Nhà nước về giết mổ gia súc, 
gia cầm, về kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh 

học, các quy định trong việc buôn bán và sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma 
túy hoặc tiền chất ma túy theo quy định của Pháp luật và Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đến các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi biết và tổ chức thực hiện. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm, các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi trên địa bàn trên địa bàn. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng 
Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 22/6/2022. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; 
kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý theo quy định. Tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống và báo cáo diễn biến 

dịch bệnh động vật. 



- Chủ động phối hợp với Tổ liên ngành (được kiện toàn theo Quyết định số 

147/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện) tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát việc thu gom, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm; hoạt động 
kinh doanh giống vật nuôi, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước, của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

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

quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến, khuyến cáo tới người chăn nuôi tính 
chất nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm; các biện pháp chăn nuôi theo hướng an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các quy định của Nhà nước về giết mổ gia 
súc, gia cầm, về kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm 

sinh học, các quy định trong việc buôn bán và sử dụng thuốc thú y có chứa chất 
ma túy hoặc tiền chất ma túy theo quy định của Pháp luật và Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đến các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi biết và tổ chức thực hiện. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y và thủy sản trên địa bàn huyện. 

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: 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- PCT UBND huyện Phạm Hữu Tân; 
- Chánh, Phó VP UBND huyện; 
- Như trên (T/hiện); 
- Chuyên viên TH  NLN (T/dõi); 
- Lưu VT: Đann       b 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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