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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị kiểm soát
giết mổ động vật và quản lý buôn bán thuốc thú y
Ngày 16 tháng 4 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối
hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị kiểm soát giết
mổ động vật và quản lý buôn bán thuốc thú y. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT Phùng Đức Tiến và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn
Công Vinh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Y tế, Bộ
Công Thương, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục
Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Trung
tâm Khuyến nông quốc gia, Ban quản lý các dự án nông nghiệp, Báo Nông
nghiệp Việt Nam), Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan quản lý chuyên
ngành về thú y các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Báo, đài và các
doanh nghiệp có liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu và ý kiến tham luận của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng
Phùng Đức Tiến kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Về kiện toàn và củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan chuyên
ngành thú y
a) Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp
tục duy trì, kiện toàn hệ thống tổ chức theo quy định tại Điều 6, Luật Thú y; các
văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ; đồng thời quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể:
- Trước mắt khi chưa thực hiện kiện toàn hệ thống thú y, cần có sự phối
hợp chặt chẽ giữa Chi cục Chăn nuôi và Thú y với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật
nông nghiệp cấp huyện nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý các cơ sở giết
mổ động vật.
- Cần bổ sung biên chế công chức, viên chức, tổ chức tuyển dụng thêm
nhân lực vào làm việc tại các Trạm trực thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn, tránh việc tinh giản biên chế theo hình
thức cơ học như hiện nay.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn và tăng phụ cấp cho nhân viên thú y
cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ,
đáp ứng yêu cầu của đề án vị trí việc làm nhất là trong công tác kiểm soát giết
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.
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- Nâng cao năng lực hệ thống phòng xét nghiệm, mở rộng đăng ký thực
hiện phân tích thêm chỉ tiêu liên quan đến tồn dư kháng sinh và vi sinh thực
phẩm.
b) Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành sớm ban
hành Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng
theo quy định tại Luật Thú y.
2. Về công tác quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
a) Về cơ chế chính sách
- Các địa phương cần có chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, khuyến khích tổ
chức, cá nhân đầu tư, xây dựng dây chuyền giết mổ động vật treo, hiện đại, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của con người.
- Các địa phương bố trí nguồn kinh phí dự phòng để chi trả lương cho nhân
viên thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trong trường hợp nguồn thu phí
kiểm soát giết mổ bị thiếu hụt do thiên tai, dịch bệnh; cần có cơ chế đặc thù cho
ngành thú y được hợp đồng lao động để thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và
chi trả tiền công, tiền lương cho lực lượng này từ nguồn thu phí, lệ phí.
- Tổ chức triển khai mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung theo quy định của
Luật Thú y, Luật quy hoạch; rà soát Quyết định phê duyệt mạng lưới cơ sở giết
mổ tập trung để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng địa phương. Sau
khi cơ sở giết mổ mới được xây dựng và đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình, chỉ đạo các cơ quan liên quan
vận động và có giải pháp quyết liệt đưa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ,
tự phát vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ
không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
- Xây dựng các chương trình giám sát an toàn thực phẩm trong chuỗi sản
xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật và bố trí nguồn ngân sách thực hiện.
b) Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ
- Quản lý chặt số lượng, nguồn gốc của động vật đưa vào cơ sở giết mổ và
ghi vào sổ nhật ký theo dõi; phải có giấy chứng nhận kiểm dịch nếu động vật có
nguồn gốc ngoài tỉnh. Thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định đối với các cơ
sở giết mổ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý kiểm soát giết mổ và
quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ tại cơ sở;
nhân viên thú y phải có mặt đúng giờ để thực hiện kiểm soát giết mổ.
- Hằng năm xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các cơ sở giết mổ; thường
xuyên nhắc nhở các cơ sở giết mổ duy trì việc thực hiện các điều kiện về an toàn
thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
c) Tăng cường thanh, kiểm tra

3
Chú trọng, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an
toàn thực phẩm trên địa bàn cấp tỉnh. Chính quyền và các ngành liên quan như:
Công an, Quản lý thị trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Thú y
trong công tác thanh tra, kiểm tra cũng như công tác xử lý vi phạm trong kiểm
soát giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau kịp thời.
d) Thông tin tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh
doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong
việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân
thủ quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của
người tiêu dùng, tẩy chay các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ
sinh thú y, an toàn thực phẩm.
3. Về quản lý buôn bán thuốc thú y
a) Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, ngành cơ quan
có liên quan ở địa phương giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (đối với các tỉnh
đã chuyển giao nhiệm vụ về Thanh tra Sở), tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất
cho Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh đủ năng lực, đảm nhiệm thực
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo đúng quy định của Luật Thanh tra
năm 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy
định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt
động thanh tra chuyên ngành;
b) Ủy ban nhân dân các cấp, các ban, ngành của địa phương và các lực
lượng liên quan nhất là Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị
trường: Tổ chức giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, khu vực tập kết, buôn bán
thuốc thú y nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc, triệt để đối với các
trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y nhập lậu qua biên giới, không rõ
nguồn gốc, thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc thú y chưa được phép lưu hành tại
Việt Nam,...;
c) Tăng cường công tác thanh tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng buôn
bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, vắc xin
lưu hành trên địa bàn quản lý;
d) Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực
lượng Công an, Quản lý thị trường và các ban, ngành của Ủy ban nhân dân các
cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ sở buôn bán thuốc thú
y, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; lấy mẫu thuốc thú y để kiểm
tra chất lượng; thu hồi, tiêu huỷ thuốc thú y (kém chất lượng, cấm sử dụng, nhập
lậu, không có trong danh mục được phép lưu hành, thuốc giả, ghi sai nhãn mác, ghi
sai công dụng, gian lận thương mại,…) và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
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đ) Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông
tin về nguy cơ tác hại của việc buôn bán, sử dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung,
chế phẩm sinh học không đúng quy định; vận động người chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản mua thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học ở những cơ sở kinh
doanh có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có trong danh mục được phép lưu hành;
hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không sử dụng chất cấm trong
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng, ngừng sử
dụng kháng sinh trước khi thu hoạch, giết mổ, đặc biệt không sử dụng kháng sinh
nguyên liệu, thuốc dùng trong y tế để phòng, trị bệnh cho động vật trên cạn và
động vật thủy sản nhằm hạn chế tối đa dư lượng kháng sinh;
e) Công khai danh tính các tổ chức, cá nhân vi phạm trong buôn bán thuốc
thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học trên các phương
tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được biết, tránh
mua phải hàng cấm, hàng ngoài danh mục, hàng giả, hàng kém chất lượng,...
Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị
biết và triển khai thực hiện./.
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