
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:         /UBND-NLN 
 

V/v tăng cường chỉ đạo, thực 

hiện kiểm tra, kiểm soát giết 

mổ và đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm tập trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Giao thông vận 

tải - Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

 Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm 

soát giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhất là trong khâu 

giết mổ, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm. 

Nhằm giảm thiểu nguy cơ mất ATVSTP, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 

dùng; đồng thời thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ của Kế hoạch số 176/KH-

UBND ngày 13/4/2021 về việc xây dựng cơ sở giết mổ quy mô nhỏ, giai đoạn 

2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh 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 kiểm soát giết 

mổ, vệ sinh thú y, ATVSTP. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 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 có Dấu kiểm soát 

giết mổ hoặc có Tem vệ sinh thú y. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định hiện hành. 

 - Đối với những địa phương đã xây dựng xong cơ sở giết mổ chỉ đạo tổ 

chức và có phương án đưa ngay cơ sở vào hoạt động đảm bảo đúng quy định 

về tài chính, môi trường, kiểm soát trước và sau khi giết mổ.  

- Tổ chức thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ của Kế hoạch số 

176/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh. 

 - Đối với các địa phương chưa có cơ sở giết mổ, thực hiện rà soát kỹ 

những hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm bảo để hướng dẫn các hộ kinh doanh 

thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Thú y. 

 - Phối hợp với các sở, ngành trong việc thu hút, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô lớn tại huyện Bảo 

Thắng, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. 



 2. Các sở, ngành: 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu giúp UBND tỉnh đôn đốc các 

địa phương triển khai các nội dung theo Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 

13/4/2021, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai. 

 - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và PTNT nghiên cứu, đề xuất “Mẫu định hình” chung cơ sở giết mổ tập trung 

quy mô nhỏ phù hợp với quy mô, công suất, đồng thời đảm bảo để khai thác, 

vận hành, đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh thú y và ATVSTP. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư có nhu cầu xây 

dựng cơ sở giết mổ, chế biến 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. Tham mưu giúp UBND tỉnh về chủ trương thực hiện các dự án quy mô 

lớn nêu trên. 

 - Sở Tài chính: Tham mưu cho 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. 

 - 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. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ngành, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND (B/c); 

- TT. UBND tỉnh: CT, PCT1; 

- Như kính gửi; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lđ Văn phòng: CVP, PCVP3; 

- BBT cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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