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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp  

sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN điện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Vừa qua, một số địa phương phản ánh và các phương tiện thông tin truyền 

thông đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất 

cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập 

khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không 

bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật. Để chủ động ngăn 

ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị: 

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, 

mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn 

nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn 

bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Công văn số  8239/BNN-

TY gửi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 8247/BNN-TY, 8248/BNN-TY, 

8249/BNN-TY gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế,...), trong đó chú trọng tập trung thực hiện những nội dung sau: 

a) Chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp của địa phương phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y:  

(i) Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những 

nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng 

và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, thông tin kịp thời cho dư luận biết về 

tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong 

chăn nuôi trên địa bàn;  

(ii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận 

chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở 

chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời 

gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; 

iii) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra, kiểm 

tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, 
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cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại địa phương. 

b) Chỉ đạo, thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ 

quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.  

c) Định kỳ vào ngày 30 hằng tháng báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (thông qua Cục Chăn nuôi, Cục Thú y) để tổng hợp.  

2. Giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT 

a) Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, 

thú y tại địa phương và các cơ quan có liên quan: (i) Thành lập các đoàn kiểm tra, 

giám sát sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi (trâu, bò, lợn) 

tại các địa phương trên toàn quốc; (ii) Hướng dẫn địa phương thực hiện kiểm tra, 

giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; (iii) Rà soát, nghiên cứu sửa đổi các 

văn bản quy phạm pháp luật về chất cấm trong chăn nuôi cho phù hợp với quy 

định của pháp luật trong nước, quốc tế và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn; 

b) Cục Thú y: (i) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tại 

địa phương và các cơ quan có liên quan giám sát sử dụng chất cấm tại các khu 

cách ly nhập khẩu, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) theo quy định tại Thông 

tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

pháp luật có liên quan; (ii) Chỉ đạo lực lượng thú y thực hiện nghiêm các quy định 

về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp 

luật về thú y. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp của địa phương 

khẩn trương tổ chức thực hiện; kịp thời thông báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT 

để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Sở NN&PTNT, Chi cục TY, CN&TY, CNTY&TS, 

TT&CN, NN; Trung tâm DVNN các tỉnh, TP (để t/h); 

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

- Cục Chăn nuôi (để t/h); 

- Thanh tra Bộ (để t/h); 

- Các cơ quan thông tin, truyền thông (để p/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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