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KẾ HOẠCH 

Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp 

phần nâng cao hiệu quản công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

các bệnh lây truyền từ động vật sang người, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2022, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước của các cấp, ngành và kiến thức, thái độ, hành vi của các tổ chức, cá 

nhân, người tiêu dùng về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm (ATTP), ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để 

phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các hoạt động giết mổ, vận chuyển, 

kinh doanh trái quy định. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Nâng cao 

nhận thức của các tổ chức, cá nhân đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP và bảo vệ môi 

trường trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; 

Tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, có thói quen sử dụng sản phẩm 

động vật có nguồn gốc, được cơ quan thú y kiểm soát. 

- Đẩy mạnh kêu gọi thu hút, xây dựng, nâng cấp các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập trung trên địa bàn quản lý, đình chỉ hoạt động, di rời các cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo các điều kiện hoạt động đến các cơ sở giết mổ 

tập trung, mô hình giết mổ đảm bảo ATTP và bảo vệ môi trường. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thông tin tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân, đặc biệt là 

đối với người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm 

động vật; buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học,… về các quy định của Luật 

Thú y, Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh 

về ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 

các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp; vận động các cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ đưa gia súc, gia cầm vào cơ sở giết mổ tập trung khi xây dựng 

xong được cấp có thẩm quyền kiểm tra, thậm định và cấp giấy. 

- Tăng cường đưa tin, bài viết giới thiệu, biểu dương tổ chức, cá nhân các 

cơ sở sản xuất, lưu thông, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật 

đảm bảo ATTP; đồng thời, công bố các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định 

về ATTP; hướng dẫn cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng biết về các nguy 

cơ gây mất an toàn thực phẩm, phân biệt, lựa chọn sản phẩm đảm bảo ATTP. 

- Thực hiện các phóng sự, chuyên mục, chương trình về công tác quản lý 

vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; thông tin 

những việc làm hay, cách làm tốt của các đơn vị, tuyên truyền cho các đơn vị 

khác tham quan, học tập kinh nghiệm và làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong cách nghĩ, cách làm của các đơn vị; có hình thức khen thưởng kịp thời đối 

với các cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về vận chuyển, giết mổ, kinh 

doanh thịt gia súc, gia cầm không an toàn. 

2. Nâng cao nâng lực quản lý của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh 

đến cấp xã, đảm bảo phù hợp với sự phát triển của ngành và định hướng 

xuất khẩu trong thời gian tới 

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác 

quản lý nhà nước về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Góp 

phần đẩy lùi và thực hiện phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, Viêm da nổi 

cục trên trâu bò có hiệu quả. Trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 3548/QĐ-

UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý 

vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Tăng cường phối hợp của cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều kiện vệ sinh thú y, 

ATTP và vệ sinh môi trường, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt 

động này trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị với Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội, nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia; hỗ trợ, kiểm tra, 
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đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh 

doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thông tin với các tỉnh khác 

trong lĩnh vực vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Để kịp 

thời nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là 

tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi, Viêm da nổi cục trên trâu bò; thông tin 

xuất, nhập gia súc gia cầm, thịt gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh. 

3. Nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hoạt 

động vật chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh 

thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường 

- Di dời, xóa bỏ ít nhất 15% các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ 

sinh thú y, ATTP vào các cơ sở giết mổ tập trung, các mô hình giết mổ ATTP đã 

được cấp có thẩm quyền kiểm tra đánh giá, thẩm định. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ 

không thuộc diện phải di rời, xóa bỏ, nâng cấp cải tạo đáp ứng các điều kiện vệ 

sinh thú y quy định tại khoản 2, Điều 69, Luật Thú y. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí địa điểm xây dựng các cơ sở 

giết mổ tập trung trong kế hoạch sử dụng đất. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân, các dự án tham gia đầu tư xây dựng cơ sở 

giết mổ đảm bảo ATTP, phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

- Nâng cấp cải tạo, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm 

thịt gia súc, gia cầm đáp ứng quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 03/7/2012 Bộ Nông nghiệp và PTNT (QCVN 01-100:2012/BNNPTNT) 

4. Thanh tra, kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất công tác quản lý hoạt động vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh: 

+ Kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch và các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, 

gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

+ Kiểm tra tại các cơ sở, điểm giết mổ, chợ, cửa hàng, siêu thị kinh doanh 

thịt gia súc, gia cầm về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động 

vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt 

gia súc, gia cầm trên địa bàn việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong 

lĩnh vực hoạt động. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm 

nhập khẩu, từ tỉnh ngoài đưa vào tỉnh tiêu thụ việc thực hiện các quy định về 

kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. 
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- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch 

động vật, vệ sinh thú y tại các cửa hàng, siêu thị, chợ đầu mối, chợ kinh doanh 

gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh, cấp giấy phép đăng ký và công tác 

tuân thủ các quy định sau cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, kiểm 

tra thực hiện ký giấy cam kết sản xuất kinh doanh đảm bảo điều kiện vệ sinh 

ATTP tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật sau giết mổ.  

- Xử lý vi phạm và công khai các hành vi vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm 

tra, giám sát theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc 

thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 và Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa. 

5. Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường 

- Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh ATTP tại các cơ sở giết mổ; các chợ 

kinh doanh thịt gia súc gia cầm. Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm đối với các mẫu: Nước, thịt gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển và 

dụng cụ sử dụng trong giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.  

- Tổ chức các tổ, đội giám sát vệ sinh ATTP tế theo dõi, giám sát đến 

thôn, bản, hộ vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Kịp thời 

phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết 

mổ gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, gian lận thương mại,… không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP và gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Khi phát hiện thấy các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động vận chuyển 

giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc 

động vật, sản phẩm động vật sau giết mổ. Trường hợp phát hiện thực phẩm có 

nguồn gốc động vật nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng 

đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực 

tiếp tổ chức thu hồi, xử lý động vật, sản phẩm động vật sau giết mổ, xử phạt 

hành chính theo quy định của pháp luật. 

6. Đào tạo, tập huấn về công tác vận chuyển, giết mổ và kinh doanh 

thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn 

- Cấp tỉnh: 

+ Đào tạo kiến thức cho cán bộ thực hiện, quản lý công tác kiểm dịch vận 

chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cấp tỉnh, huyện, xã 

về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và các chương trình quản lý chất lượng, các 

quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, áp dụng trong hoạt động vận 
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chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại cơ sở vận chuyển, 

giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.  

+ Đào tạo quy trình thực hành chuẩn; quy trình sản xuất tốt cho cơ sở giết 

mổ được nâng cấp và xây dưng mới; Ban Quản lý các chợ, người kinh doanh, 

vận chuyển trong chuỗi cung ứng gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm.  

+ Đào tạo kỹ năng truyền thông về an toàn thực phẩm, các hành vi vi 

phạm, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh 

doanh thịt gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật cho cán bộ làm công tác 

quản lý từ cấp xã đến cấp tỉnh.  

- Cấp huyện: 

+ Tổ chức hội nghị triển khai, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, chưa 

thực hiện được các nội dung của Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo cấp huyện, trưởng ban, phó ban chỉ đạo cấp xã. Phân công cụ thể trách 

nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, làm tiêu chí đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ trong năm. 

+ Phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định 

mức kỹ thuật, trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 

vệ sinh thú y cho chủ cơ sở đang hoạt động giết mổ, gia súc, gia cầm, vận 

chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

7. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý 

hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 

Trang bị các bộ test, máy kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước dùng, 

nước thải; test thử nhanh tồn dư kháng sinh, chất cấm trong thịt, nước tiểu; súng 

bắn nhiệt; dụng cụ khoan, cắt, bảo quản mẫu; dấu kiểm soát giết mổ, thùng Inox 

đảm bảo vệ sinh thú y trong vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ; thùng 

đựng chất thải rắn tại các cơ sở giết mổ; bảng quy trình giết mổ; máy đo hàm 

lượng nitrit và nitrat trong thịt gia súc, gia cầm,…; bảo hộ lao động phục vụ các 

đợt thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt 

gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 được bố trí từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch. 
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- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan kiện toàn các Đoàn kiểm tra 

liên ngành, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.  

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tổ chức 

tập huấn; mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý 

hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp, trao đổi thông tin tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật xuất, nhập ra, vào, đi qua địa bàn tỉnh với các tỉnh khác; kịp thời nắm bắt 

được dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm soát được thịt gia súc, gia cầm lưu thông 

buôn bán trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật tại các trạm đầu mối giao thông. 

- Chi đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng 

chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng chuỗi 

cung ứng thịt gia súc, gia cầm ATTP. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, 

vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thú y, ATTP, 

môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và 

thịt gia súc, gia cầm; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra các sự cố 

về ATTP có nguồn gốc động vật theo quy định. 

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện 

các nội dung Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức kết nối các tổ chức, cá nhân, vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm. 

- Phối hợp hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố cải tạo chợ 

theo quy hoạch, chợ tạm. Tổ chức đánh giá và công nhận chợ tạm theo quy định. 

3. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng phương án, kế hoạch về kiểm soát công tác bảo vệ môi trường trong vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật; tăng cường đấu tranh phòng, 

chống tội phạm về buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm không 

đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Cử cán bộ tham gia trực tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành 

và cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, đội kiểm tra lưu động liên ngành 
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tỉnh kiểm tra công tác vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 

khi có yêu cầu. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu chấp thuận 

chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc 

tiếp cận dự án và hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. 

5. Sở Tài chính 

Hướng dẫn các sở, ngành đơn vị có liên quan thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 theo quy định 

6. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các 

phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ lưu 

thông trên thị trường đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

7. Sở Y tế 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức kiểm 

tra các cơ sở thực hiện quy định về điều kiện đảm bảo ATTP thuộc trách nhiệm 

quản lý của ngành. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở giết mổ, chợ các hồ sơ, 

thủ tục về môi trường theo quy định và xây dựng các công trình xử lý chất thải, 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập trung và các chợ kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh 

hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận chuyển, 

giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.  

- Đẩy mạnh khuyến cáo người dân tiêu dùng thực phẩm có địa chỉ; đưa tin 

các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm các quy định về vệ 

sinh thú y, ATTP; các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 

đảm bảo vệ sinh thú y cho người dân biết lựa chọn sản phẩm.  

10. Cục Quản lý Thị trường tỉnh 
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Tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý 

các trường hợp giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trái phép; 

cử cán bộ tham gia các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành; các đoàn kiểm 

tra liên ngành, đội kiểm tra lưu động liên ngành khi có yêu cầu. 

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các 

cơ quan liên quan và chính quyền các vùng biên giới trong việc ngăn chặn nhập 

lậu động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối 

mở và tuyến biển.  

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cư dân khu 

vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, phòng ngừa gian lận thương 

mại và vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Bố trí địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn trong kế 

hoạch sử dụng đất của địa phương, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh và 

bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

ATTP, bảo vệ môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chợ kinh 

doanh thịt gia súc, gia cầm theo thẩm quyền, xử lý nghiêm, công khai các trường 

hợp vi phạm. 

- Tổ chức xây dựng các chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm đảm bảo 

ATTP; khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân đưa gia súc, gia cầm 

vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung; không kinh doanh buôn bán thịt gia 

súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

+ Dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn; không để sản phẩm động vật 

chưa có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y vào chợ buôn bán; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở giết mổ 

tập trung trên địa bàn; tuyên truyền, vận động những hộ giết mổ nhỏ lẻ vào cơ 

sở giết mổ tập trung đã xây dựng  đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, ATTP và bảo 

vệ sinh môi trường. 

+ Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các tổ, đội giám sát cộng đồng 

các thôn/bản phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm trong vận 

chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. 
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13. Các sở, ban, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tăng cường phối 

hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch. 

14. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ nêu trên; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh doanh, vận 

chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm hiệu quả, tuân thủ các quy 

định của pháp luật và thực hiện chương trình vận động và giám sátATTP; hướng 

dẫn người tiêu dùng không sử dụng thịt và các sản phẩm động vật khác khi chưa 

rõ nguồn gốc và không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y  và  tiêu 

dùng thực phẩm có địa chỉ. 

15. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo các điều kiện về 

vệ sinh thú y, ATTP, bảo vệ môi trường. Thông tin đầy đủ, chính xác nguồn gốc 

động vật, sản phẩm động vật khi có yêu cầu. 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch tỉnh theo  

  Quyết định số 533/QD-UBND ngày 09/02/2021; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. (765.2021). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 

 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2021-12-02T14:59:33+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-12-02T15:28:56+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-12-02T15:29:09+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-12-02T16:31:23+0700




