
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BNN-TY 

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi 

mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. 

Hà Nội, ngày       tháng      năm  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục 

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 những 

hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam về thương mại, an toàn thực 

phẩm, thú y và môi trường. 

Để ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm nêu trên, nhằm đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, ngăn ngừa 

lây lan dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện 

một số nội dung chính sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo các đơn vị liên quan thuộc địa bàn quản lý, cụ thể như sau: 

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được 

vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản 

phẩm của chúng; tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, 

giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm tại khoản 8, khoản 

9 và khoản 18 Điều 13 của Luật thú y;  

b) Lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

thú y tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán 

lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng trên địa bàn;  

c) Các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn với mục 

đích để giết mổ; tăng cường việc kiểm soát vận chuyển lợn tại nơi xuất phát; 

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết 

mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm của chúng; áp 

dụng đồng bộ các hình thức xử phạt theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 4, 

khoản 5, điểm a khoản 12, điểm b và 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 thú y và quy định pháp luật khác có liên quan;  

đ) Công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt 

lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết.  
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2. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

a) Thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy 

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

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

b) Tổng hợp những tồn tại, bất cập và vi phạm trong công tác quản lý an 

toàn thực phẩm và quản lý giết mổ động vật tại các địa phương để báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý kịp thời. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và thường xuyên thông báo về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời các vấn đề 

phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở NN&PTNT, CCTY/CNTY các tỉnh, thành phố;  

- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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