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Lào Cai, ngày       tháng      năm 2023 

                           Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Giao 
thông vận tải - Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
chính; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai; 

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

 

 Công tác kiểm soát giết mổ (KSGM) động vật có vai trò rất quan trọng 
trong việc phòng, chống, ngăn chăn các loại dịch bệnh nhất là các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, bệnh truyền lây giữa động vật và người, ngăn ngừa tổn thất 
lớn về kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm (ATVSTP) và sức khỏe cộng đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 cơ sở giết mổ tập trung, 483 hộ kinh doanh 
giết mổ nhỏ lẻ tại hộ gia đình (đa số các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm bảo yêu 

cầu theo quy định của Luật Thú y); công tác KSGM chỉ được thực hiện tại các cơ 
sở giết mổ tập trung. Do đó, việc kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng 

được yêu cầu, đặc biệt là nguy cơ giết mổ động vật chết, động vật mắc bệnh, làm 
lây lan dịch bệnh và gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an 

toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; Chủ tịch UBND chỉ đạo như sau: 

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

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động KSGM, vệ sinh 
thú y, ATVSTP. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm gia súc, gia cầm lưu thông 
trên thị trường; yêu cầu thịt gia súc, gia cầm khi được buôn bán, vận chuyển phải 
được kiểm soát của cơ quan thú y và phải có Dấu kiểm soát giết mổ hoặc Tem vệ 

sinh thú y. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

 - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở giết mổ theo yêu cầu, tiến độ của Kế 
hoạch số 176/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về xây dựng cơ sở giết 

mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; các địa phương chưa 
có cơ sở giết mổ, thực hiện rà soát kỹ những hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm 

bảo và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện giết mổ gia súc, gia cầm tại các 
điểm giết mổ nhỏ lẻ theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Thú y. 
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 - UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo hỗ trợ cơ sở giết mổ tại thị trấn Phố Ràng 
sớm đi vào hoạt động trong Quí I/2023. Các huyện: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bát Xát, 

Văn Bàn và thành phố Lào Cai khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất, tạo điều kiện 
tốt nhất để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập 
trung quy mô nhỏ đảm bảo mục tiêu theo Đề án số 01/ĐA-TU ngày 11/12/2020 

của Tỉnh ủy Lào Cai đề ra.  

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nhà nước, 

pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú 
y, an toàn thực phẩm. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban, ngành liên quan 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về 
thú y, an toàn thực phẩm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm 

những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, nhân viên thú y thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng quản lý đối với cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến sản 

phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm. 

- Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai 

các nội dung theo Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 
2025, đồng thời đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá 

trình triển khai. Đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 
vượt mục tiêu, tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời phê bình đơn vị, 

địa phương nào thiếu quan tâm, không hoàn thành các mục tiêu, tiến độ… 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, 

giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

3. Sở Y tế: 

- 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 thực phẩm có nguồn 

gốc động vật, chủ động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm các trường hợp mắc 
bệnh trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan; 

sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo 
đảm an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm… 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư có nhu cầu 
xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn về trình 

tự, thủ tục theo chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 
của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. Tham mưu giúp UBND tỉnh về chủ trương thực hiện các dự 
án quy mô lớn nêu trên. 
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5. Sở Tài Chính: Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các địa 
phương khi xây dựng cơ sở giết mổ quy mô nhỏ theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND 
tỉnh. Hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết 
toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát quy hoạch sử dụng đất và tham 
mưu cho UBND tỉnh bố trí quỹ đất, để thu hút nhà đầu tư vào xây dựng các cơ sở 

giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm quy mô lớn. Đồng thời, hướng dẫn các địa 
phương, chủ đầu tư trong việc thực hiện cam kết, kế hoạch hoặc báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo quy định. 

7. Công An tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh :Trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, chủ động, phối hợp, tăng cường công tác 
quản lý thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 

chưa qua kiểm soát, kiểm dịch, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường; xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng vệ KSGM động vật làm lây lan dịch 

bệnh, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 
túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  
- Các Chi cục: CN&TY, Quản lý CL NL&TS, 
VSATTP; 
- BBT cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH4, VX2, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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