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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm,
ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.
________________________
Trong những năm gần ñây, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm ñã ñược
các ngành, các cấp có liên quan ñã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Hiện
toàn tỉnh ñã xây dựng ñược 19 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và hầu hết các lò
giết mổ, các ñiểm giết mổ ñều có cán bộ thú y thực hiện kiểm soát giết mổ. ðiều này,
ñã góp phần cung cấp thực phẩm có nguồn gốc ñộng vật an toàn, ñảm bảo vệ sinh
cho tiêu dùng.
Tuy nhiên, việc quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ ñộng vật tập trung tại một
số huyện vẫn chưa ñược quan tâm thực hiện, ña số các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
ñang hoạt ñộng có chiều hướng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, do thiếu ñầu tư,
bảo dưỡng, nâng cấp. Các cơ sở giết mổ hầu hết còn giết mổ thủ công, giết mổ trên
bệ, trên nền, chưa ñược trang bị hệ thống mổ treo; một số ñịa phương vẫn còn tình
trạng giết mổ tùy tiện, không ñúng quy ñịnh, không ñảm bảo vệ sinh thú y; trong khi
ñó, chiều hướng các loại dịch bệnh nguy hiểm ngày càng phát sinh và lây lan, ảnh
hưởng ñến sự phát triển của ñàn gia súc, gia cầm và ñe dọa ñến sức khỏe của cộng
ñồng.
Do ñó, ñể tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm theo quy ñịnh,
ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hạn chế phát sinh dịch bệnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ thị:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ ñạo thực hiện triệt ñể một số
nội dung sau:
a) Quản lý hoạt ñộng kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm ñảm bảo các ñiều kiện
vệ sinh thú y theo quy ñịnh của Pháp lệnh Thú y, Nghị ñịnh số 33/2005/Nð-CP ngày
15/3/2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Thú y,
Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng

