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Kính gửi:     - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

        - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

 

Theo thông tin tại các thông tin đại chúng đã phản ánh việc vận chuyển, 

buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, tại một số địa phương 

như: Hải Dương, Đồng Nai, Hà Nội,... Đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng 

pháp luật Việt Nam về thương mại, về an toàn thực phẩm, thú y và môi trường. 

Thực hiện công văn số 1338 /BNN-TY ngày 08/03/2021 của Bộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn 

bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan: 

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân 

chăn nuôi, buôn bán, giết mổ động vật, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật 

không được giết mổ, vận chuyển động vật bị chết, bị bệnh để chế biến làm thực 

phẩm hoặc liên kết với người buôn bán thịt gia súc, gia cầm để gian lận thương 

mại, biến động vật chết, mắc bệnh thành thực phẩm đặc sản…; không được vứt xác 

động vật ra môi trường. Tuân thủ các quy định về nghiêm cấm vận chuyển, buôn 

bán, giết mổ động vật mắc bệnh, động vật ốm, chết để sử dụng tại khoản 2, khoản 

9, khoản 18 Điều 13 Luật Thú y. Khi phát hiện động vật chết, mắc bệnh phải khai 

báo với cơ quan thú y nơi gần nhất hoặc UBND các cấp để kiểm tra. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường, chủ động giám sát tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn, nhất là tại các khu vực đang có dịch bệnh, để phát hiện sớm động 

vật mắc bệnh, ốm, chết và xử lý theo quy định.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm và áp dụng đồng bộ các hình thức xử phạt tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, 

điểm a, khoản 12, điểm b, điểm c khoản 13 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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thú y và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời công khai danh 

sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh vi phạm trên các phương tiện 

thông tin để người tiêu dùng được biết và tránh mua phải thịt từ động vật chết, mắc 

bệnh, không bảo đảm vệ sinh thú y. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: 

- Phối hợp các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực 

hiện các quy định về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an 

toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng bố trí đủ lực lượng 

cán bộ thực hiện trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào địa bàn, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Đặc biệt phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật đi trên tuyến đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại các lối ra vào đường Cao 

tốc đi vào địa bàn các huyện, thành phố. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình 

thực hiện có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để kịp 

thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thú y; 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT-TH. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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