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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động 
các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh xã 

hội thành phố Lào Cai, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tạm thời quản lý hoạt động các 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai. 
 
Điều 2. Giao cho phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan, tổ 

chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện bản quy định này. 
 
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND & UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên 

môn; Chủ tịch UBND các xã, phường; chủ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và các 
đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

 
Quyết định này thay thế Quyết định số 419/2004/QĐ-UBND ngày 05/10/2004 của UBND thị 

xã Lào Cai./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lê Ngọc Hưng 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI 

 
Quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn thành phố Lào Cai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 

năm 2007 của UBND thành phố Lào Cai) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Đối tượng và phạm vi quản lý 
 
1 - UBND thành phố thống nhất quản lý đối với mọi hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung trên địa bàn thành phố Lào Cai nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. 
 
2 - Đối tượng quản lý gồm: 
- Các cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ có nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (gọi tắt 

là: Hộ giết mổ GS, GC) trên địa bàn thành phố. 
- Các tổ chức gồm: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác giết mổ gia súc, 

gia cầm tập trung (gọi tắt là: Cơ sở giết mổ GSTT). 
- Việc giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm từ gia súc, gia cầm để kinh doanh phải

được tiến hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. 
Các cơ sở giết mổ GSTT là một tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo 

phương án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các 
cơ quan chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 
Điều 2. Thẩm quyền quản lý 
 
1 - UBND thành phố quản lý mọi hoạt động của các cơ sở giết mổ GSTT trên địa bàn thành 

phố. 
2 - UBND các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn thuộc thành phố thực hiện việc 

tuyên truyền, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 3. Quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ GSTT 
 
Việc quy hoạch các cơ sở giết mổ GSTT phải đảm bảo định hướng lâu dài, đáp ứng các yêu 

cầu về kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh cho 
người và động vật, cách xa trục đường chính. 

 
Điều 4. Quản lý chăn nuôi và giết mổ tại các khu dân cư, nơi bán thịt gia súc, gia 

cầm 
- Thực hiện quản lý chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố: Khuyến khích xây 

dựng, mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn các xã, dần nghiêm cấm việc chăn nuôi 
đối với địa bàn tại một số phường nội thị, tập trung đông dân cư. 

- Nghiêm cấm việc giết mổ phân tán để kinh doanh trong các hộ dân, tại các khu dân cư 
yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng giết mổ phân tán trong các hộ gia đình. 



- Nghiêm cấm các hoạt động bán rong gia cầm sống, thịt và các sản phẩm từ gia súc, gia 
cầm trên các hè phố, đường phố nội thị. 

- Tại các chợ phải thực hiện quy hoạch, sắp xếp điểm kinh doanh bán thịt và các sản phẩm 
từ gia súc gia cầm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thuận lợi cho trao đổi (nghiêm cấm việc giết 
mổ gia súc, gia cầm tại các chợ để kinh doanh). 

 
Điều 5. Tổ chức xây dựng các cơ sở giết mổ GSTT 
 
- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây 

dựng, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật 
tập trung trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, ngăn chặn sự phát sinh 
và lây lan dịch bệnh. Tuỳ theo điều kiện thành phố có chính sách ưu đãi hợp lý đối với các tổ 
chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. 

- Yêu cầu các cơ sở giết mổ GSTT cần phải được tổ chức hoạt động theo đúng quy định của 
pháp luật: Có bộ máy tổ chức quản lý, có nội quy hoạt động được UBND thành phố duyệt, thực 
hiện đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp hành các quy định chính sách của địa 
phương. 

 
Điều 6. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về tổ chức, quản lý trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. Xây dựng quy chế hoạt động và nội quy tại khu giết mổ tập trung được 
UBND thành phố phê duyệt. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với quy định của Nhà nước như: Thuế thu nhập doanh 
nghiệp... 

- Thực hiện hợp đồng chi tiết với các chủ hộ giết mổ gia súc, gia cầm từ khâu nhận, tổ chức 
giết mổ đến khi xuất hàng thành phẩm. 

- Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của cơ quan Thú y trong kiểm dịch gia súc, gia 
cầm sống và giết mổ, sơ chế gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện gia súc, gia cầm chờ mổ có 
hiện tượng nghi mắc bệnh phải báo ngay cho cơ quan Thú y và chủ hộ có gia súc, gia cầm biết. 

- Thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, đoàn kết, văn minh lịch sự, không gây phiền 
hà. 

- Đảm bảo về thời gian và giết mổ đủ số lượng gia súc, gia cầm theo thoả thuận của chủ hộ 
tham gia giết mổ. 

- Đảm bảo giữ gìn vệ sinh thú y, môi trường trong khu giết mổ và khu vực xung quanh, 
thường xuyên phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại điểm giết mổ gia súc tập trung 02 lần/tháng 
theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. 

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các điều kiện phục vụ giết mổ và an toàn trong giết mổ: Số 
lượng thợ giết mổ, điện, nước... 

- Có nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn khu giết mổ. 
- Bố trí các khu chuồng đủ để nhốt gia súc, gia cầm của các hộ kinh doanh, tránh sự lộn xộn 

gây nhầm lẫn, mất mát làm ảnh hưởng đến lòng tin của các hộ kinh doanh để các hộ kinh doanh 
được yên tâm, tin tưởng và tham gia được ổn định lâu dài. Thực hiện họp các hộ kinh doanh 
theo định kỳ tháng, quý, năm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giết mổ. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố và các phòng, ban chuyên 
môn. 

- Cổng ra vào khu giết mổ gia súc tập trung phải có chỗ để vệ sinh tiêu độc khử trùng 
phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm. 

 
Điều 7. Chủ hộ có gia súc, gia cầm giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung 
 
Tuyệt đối chấp hành các quy định về giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của cơ quan có 

thẩm quyền và thực hiện nghiêm nội quy của cơ sở giết mổ GSTT: 



- Nhập gia súc, gia cầm vào cơ sở giết mổ phải báo cáo với chủ cơ sở biết; gia súc, gia cầm 
nhập phải có nguồn gốc rõ ràng, được sự kiểm tra của cơ quan Thú y. 

- Tuyệt đối không nhập gia súc, gia cầm bị bệnh vào khu giết mổ làm dịch bệnh lây lan, ảnh 
hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố. 

- Thống nhất với chủ cơ sở về số lượng gia súc, gia cầm cần giết mổ trong ngày để cơ sở 
giết mổ GSTT chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ. 

- Nộp đủ phí kiểm soát giết mổ theo quy định của Nhà nước. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 8. Đối với cơ quan Thú y 
 
- Bố trí cán bộ theo dõi hàng ngày về tình hình dịch bệnh của đàn gia súc, gia cầm nhốt tại 

khu giết mổ; phát hiện và xử lý kịp thời những con nghi mắc bệnh. 
- Kiểm tra, kiểm dịch gia súc, gia cầm tại khu giết mổ tập trung trước khi nhập, thịt gia súc, 

gia cầm và sản phẩm chế biến bán tại các chợ hoặc tiêu thụ trên địa bàn. 
- Khi kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung phải thực hiện nghiêm các quy định của 

ngành như: Quần, áo, ủng, khẩu trang, găng tay... 
- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phát hiện gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh phải kịp thời 

xử lý ngay để phòng tránh và hạn chế lây lan dịch bệnh. 
 
Điều 9. Đối với các đơn vị thuộc UBND thành phố 
 
1 - Phòng Kinh tế: Theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo 

thường xuyên và hoạt động có hiệu quả, đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành đối với 
chủ hộ có gia súc, gia cầm vào khu giết mổ. 

2 - Phòng Tài nguyên - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi vệ sinh môi trường để 
không gây ô nhiễm khu giết mổ và khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân 
và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. 

3 - UBND xã, phường: Tuyên truyền, vận động đến tổ dân phố, thôn bản, đến các cá nhân, 
hộ gia đình để huy động gia súc, gia cầm vào khu giết mổ tập trung và chủ trì việc tổ chức quản 
lý mọi hoạt động trong và ngoài điểm giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương. Nghiêm cấm tuyệt 
đối việc giết mổ gia súc, gia cầm tại nhà. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố 
(Đội Kiểm tra trật tự đô thị, Trạm Thú y...) không cho bán rong gia cầm và thịt gia súc, các sản 
phẩm từ gia súc, gia cầm trên các đường phố nội thị. 

4 - Ban quản lý chợ: Có trách nhiệm phối hợp, thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh thịt 
gia súc, gia cầm, sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm tại chợ, phải đảm bảo yêu cầu của các 
cơ quan chuyên môn về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Phát hiện những trường hợp không chấp hành quy định của UBND thành phố để có biện 
pháp xử lý, nhằm phòng chống dịch bệnh phát sinh và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 

5 - Đài truyền thành - truyền hình thành phố, truyền thanh các xã, phường có trách nhiệm 
tuyên truyền rộng rãi bản quy định tạm thời này trên phương tiện thông tin đại chúng, để toàn 
thể quần chúng nhân dân được biết và thực hiện. 

 
Chương IV 

QUY ĐỊNH MỨC PHÍ 
 

Điều 10. Mức phí dịch vụ giết mổ 
 
Giá thu phí dịch vụ giết mổ thực hiện theo thông báo số: 193/TB-UBND, ngày 20/10/2005 

và số: 231/TB - UBND ngày 07/12/2005 của UBND thành phố Lào Cai (Khi cần điều chỉnh giá 
phải được sự bàn bạc nhất trí, thống nhất của các cơ sở giết mổ, các chủ hộ giết mổ và được 



UBND thành phố phê duyệt). 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 11. Tổ chức kiểm tra và khen thưởng, xử lý vi phạm 
 
- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bắt buộc thực hiện công 

tác an toàn vệ sinh thú y, trong sạch môi trường trong kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế 
động vật, sản phẩm động vật. 

- Khen thưởng những cơ sở, chủ hộ chấp hành tốt quy định về giết mổ chế biến gia súc, gia 
cầm. 

- Xử lý nghiêm đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định theo Nghị định số: 
129/2005/NĐ - CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. 

  
Điều 12. Điều khoản thi hành 
  
Quy định này để các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các hộ gia đình, cá nhân 

tham gia kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm; các đơn vị phòng ban chuyên môn; UBND các xã, 
phường thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều khoản nào chưa phù hợp cần đề xuất để 
UBND thành phố xem xét điều chỉnh kịp thời./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lê Ngọc Hưng 
 


