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Kết quả thực hiện nội dung chất vấn của cử tri 

liên quan đến hoạt động giết mổ gia súc 

 

 Thực hiện nội dung giao tại văn bản 154/KH-HĐND ngày 11/8/2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện báo kết quả thực hiện nội dung chất 

vấn của cử tri liên quan đến hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

 1. Kết quả kiểm tra, giám sát và kết quả hoạt động giết mổ gia súc 

 Nội dung này, UBND huyện đã trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4- 

HĐND huyện (tháng 12/2021). Tại thời điểm đó, tỷ lệ gia súc đưa vào giết mổ tập 

trung đạt mức 70%, vẫn còn một số hộ chưa chấp hành việc đưa gia súc vào giết mổ 

theo đúng quy định, số hộ không chấp hành này chủ yếu là các hộ giết mổ thời vụ, 

các hộ chăn nuôi tự ý giết mổ tại nhà để tiêu thụ. 

 Tiếp nhận ý kiến của cử tri, năm 2022 UBND huyện đã chủ động thành lập 

sớm đoàn liên ngành để thực hiện việc kiểm  soát nội dung này tại cơ sở, kết quả 8 

tháng đầu năm 2022 như sau:  

 - Đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của huyện; đoàn kiểm tra đã tổ 

chức 36 đợt kiểm tra, đã xử phạt 16 trường hợp giết mổ sai quy định với số tiền 

8,5 triệu đồng. Trong đó tập trung tại các xã thực hiện yếu kém như: Cẩm Dương, 

Yên Hòa, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Minh, Cẩm Hưng,…  

 Sau khi tổ chức các đợt kiểm tra liên tục đến nay tình trang giết mổ tại 

nhiều địa phương có chuyển biến đáng kể, như: Cẩm Mỹ, Yên Hòa, Cẩm Thành, 

Cẩm Trung,… (nhiều địa phương đã chủ động thành lập đoàn kiểm soát hoạt động 

giết mổ trên địa bàn xã); các địa phương khác tiếp tục duy trì được tỷ lệ gia súc 

giết mổ tập trung, như: Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Lộc, Cẩm Bình, Nam Phúc 

Thăng, TT Cẩm Xuyên,… 

 - Tại xã Cẩm Dương, đoàn liên ngành cấp huyện đã tổ chức kiểm tra 8 lượt, 

lập biên bản xử lý 6 lượt hộ, Tuy vậy, các hộ giết mổ vẫn chấp hành thiếu thường 

xuyên nên UBND huyện đã nghiêm túc phê bình đối với xã Cẩm Dương trong 

việc buông lỏng quản lý đối với hoạt động kiểm soát giết mổ động vật để răn đe, 

chấn chỉnh các địa phương khác (tại văn bản 2213/UBND-NN ngày 09/8/2022). 

Qua theo dõi, sau khi UBND huyện phê bình, 02 hộ giết mổ của xã Cẩm Dương 

đã chấp hành vào giết mổ tập trung theo quy định. 

 - Kết quả hoạt động giết mổ hiện nay: bình quân mỗi ngày có 100-110 con 

lợn và trâu bò được đưa vào giết mổ tập trung, tỷ lệ gia súc giết mổ tập trung toàn 

huyện đạt 90-92%, tăng hơn 22% so với năm 2021, cụ thể tại các cơ sở như sau: 



 + Tại cơ sở Cẩm Lộc: bình quân 50-55 con lợn, 4-6 con trâu bò/ngày, đạt tỷ 

lệ 98% theo quy hoạch; 

 + Tại cơ sở Cẩm Duệ: bình quân 15-17 con lợn, 2-3 con trâu bò/ngày, đạt tỷ 

lệ 85% theo quy hoạch; 

 + Tại cơ sở TT Cẩm Xuyên: bình quân 14-15 con lợn, 2-3 con bò/ngày; đạt 

tỷ lệ 85% theo quy hoạch; 

 + Tại cơ sở Cẩm Bình: bình quân 13-15 con lợn, 1-2 con bò/ngày; đạt tỷ lệ 

80% theo quy hoạch 

 + Tại cơ sở Nam Phúc Thăng: bình quân 10-12 con lợn, 1-2 con bò/ngày, 

đạt tỷ lệ 80% theo quy hoạch. 

2. Nguyên nhân  

Vẫn còn một số hộ chưa chấp hành việc giết mổ tập trung hoặc chấp hành 

một cách đối phó; trong đó, tập trung nhiều ở các hộ giết mổ thời vụ, tự phát đã 

ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; để xẩy ra tình trạng trên là 

do các nguyên nhân sau: 

- Sự vào cuộc của một số xã, thị trấn còn yếu, buông lỏng, chỉ dựa vào hoạt 

động của đoàn liên ngành cấp huyện; Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm 

đúng mức, thiếu thường xuyên; việc phát hiện, xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế, 

thiếu triệt để (đặc biệt là tại cấp xã) nên chưa tạo được tính răn đe, giáo dục. 

Trong khi, việc kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ đòi hỏi thực hiện trong khung 

giờ 4-6h sáng hàng ngày nên đoàn liên ngành cấp huyện khó tổ chức thường xuyên. 

Lợi dụng điều này, nhiều hộ chấp hành đối phó, không thường xuyên. Hoặc đoàn 

liên ngành kiểm tra tại 1 điểm thì các điểm khác đã biết thông tin nên không bày 

bán sản phẩm. 

- Vẫn còn một số bộ phận người dân tin dùng sản phẩm giết mổ tại nhà vì 

cho rằng “sạch”. Đây là nguyên nhân để thỉnh thoảng các hộ chăn nuôi tự ý giết 

mổ tại nhà để bán. 

- Hiện nay, hầu hết các cơ sở giết mổ đã bị xuống cấp do thời gian khai thác đã 

quá lâu (8 năm); ngoài cơ sở Cẩm Lộc hoạt động có lãi nên đã đầu tư nâng cấp hệ 

thống nước, lắp đặt hệ thống giết mổ treo để đảm bảo vệ sinh thực phẩm, các cơ sở 

còn lại doanh thu thấp hoặc thu không đủ bù chi nên nhiều hạng mục hạ tầng xuống 

cấp nhưng chậm được khắc phục, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo theo yêu cầu 

ngày càng cao về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Trách nhiệm 

Để xảy ra tình trạng nêu trên có trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên 

ngành cấp huyện (phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN), 

trách nhiệm của UBND cấp xã và các chủ cơ sở giết mổ.  

4. Giải pháp xử lý trong thời gian tới 

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh 

hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn, trong đó tập trung một số giải pháp sau: 

- Giao các địa phương đơn vị tập trung cao hơn nữa cho công tác tuyên truyền, 

quán triệt các quy định pháp luật về kiểm soát giết mổ đến tận thôn xóm, hộ dân để 



nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giết mổ; đồng thời tuyên 

truyền, hướng dẫn người tiêu dùng chủ động sử dụng các sản phẩm động vật đã qua 

kiểm dịch (sản phẩm có lăn dấu KSGM là sản phẩm đã được cơ quan chức năng 

kiểm soát).  

- Kiện toàn và duy trì hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, 

cấp xã và nâng cao hiệu lực hoạt động của đoàn thông qua việc bố trí lực lượng 

công an chính quy và xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm theo Nghị định 

90/2017/NĐ-CP nhằm răn đe, giáo dục, tạo ý thức chấp hành quy định trong đội 

ngũ hộ kinh doanh giết mổ và người giết mổ tự phát. 

- Tổ chức rà soát lại quy mô và điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất tại các cơ 

sở giết mổ để hướng dẫn, khắc phục các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nhằm phục vụ công 

tác giết mổ theo hướng bền vững và hiện đại. Trong đó quan tâm hướng dẫn các chủ 

cơ sở giết mổ hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. 

Đề xuất thử nghiệm và nhân rộng mô hình giết mổ treo theo hướng công nghiệp 

bán tự động, khép kín quy trình giết mổ (hộ dân đưa gia súc đến và nhận lại sản 

phẩm đã giết mổ vào ngày hôm sau) nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm và giảm lao động trung gian trong hoạt động giết mổ động vật. 

- Tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận 

những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên 

quan đến việc chấp hành các quy định về giết mổ động vật. 

5. Đề xuất 

Đề nghị HĐND huyện, UBND huyện bố trí kinh phí để hỗ trợ các cơ sở giết 

mổ cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Lưu: VT, NN. 
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