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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo công tác quản lý hoạt
động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Kính gửi: Cục Thú y
Thực hiện Công văn số 819/TY-TYCĐ, ngày 25/5/2020 của Cục Thú y về
việc tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa báo cáo công tác quản lý hoạt động giết mổ gia
súc, gia cầm nhỏ lẻ, cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận chuyển, giết
mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT
đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày
25/12/2019 về việc quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2020; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/6/2019
về việc tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc,
gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày
25/6/2019 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn
thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành
Quyết định số 237/QĐ-SNN&PTNT ngày 07/5/2020 về việc thành lập Đội kiểm
tra lưu động liên ngành quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia
cầm tỉnh Thanh Hóa, năm 2020; Quyết định số 238/QĐ-SNN&PTNT ngày
07/5/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành quản lý vận chuyển, giết
mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tỉnh Thanh Hóa, năm 2020; Công văn số
2230/SNN&PTNT-CNTY ngày 10/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý
hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.
- Thành lập các đoàn, tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực
hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên
địa bàn tỉnh; đặc biệt tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên
kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh
doanh, giết mổ gia súc, gia cầm.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y,
Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh,
các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật trong quản lý, vận
chuyển, kinh doanh động vật và các sản phẩm động vật nhằm đảo bảo an toàn
thực phẩm và phòng chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.
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- Hàng năm Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức các lớp tập huấn về
kiểm soát giết mổ, kiểm tra về sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho lực
lượng thú y cơ sở, ban quản lý các chợ, người giết mổ trên địa bàn tỉnh tổng số có
khoảng 900 lượt người được tập huấn.
3. Rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ
- Kết quả rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn
tỉnh có: 1.806 cơ sở giết mổ, trong đó: 03 cơ sở giết mổ công nghiệp, 05 cơ sở
giết mổ bán công nghiệp, 1.798 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ (có phụ lục kèm theo).
- Kết quả thực hiện kiểm soát giết mổ 6 tháng năm 2020 có nhiều chuyển
biến tích cực. Cụ thể: Trâu, bò: 4.692 con; Lợn (từ 15 kg trở lên): 81.290 con;
Lợn (dưới 15kg): 32.125 con; Gia cầm: 317.650 con.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Thực hiện công tác quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh, Sở Nông
nghiệp và PTNT đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành,
kịp thời phát hiện các sai phạm nhắc nhở các cơ sở khắc phục các lỗi vi
phạm. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện
thường xuyên, xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và cấp giấy kiểm dịch vận
chuyển động vật ngoại tỉnh được thực hiện đúng trình tự theo quy định.
- Chi cục Thú y đã phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường xử lý 01 vụ vi
phạm kinh doanh trong l nh vực Thú y: Vận chuyển sản phẩm động vật (thịt lợn)
không đảm bảo vệ sinh thú y (ôi thiu, biến đổi màu sắc, m i vị . Đã tiêu hủy: 650
kg thịt lợn.
Đề nghị Cục Thú y tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan Thú y v ng III;
- Lưu: VT, CNTY.
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