
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /UBND-NN 

V/v thực hiện công tác quản lý và 

hoạt động Lò giết mổ gia súc tập 

trung của huyện 

Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm 2020 

  

Kính gửi:  

  - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

  - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

  - UBND các xã: Đăk Xú, Đăk Kan và thị trấn Plei Kần. 
  

UBND huyện nhận được báo cáo số 18/BC-TTDVNN, ngày 03/7/2020 của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về việc báo cáo trong thời gian qua một số hộ 

kinh doanh, giết mổ gia súc tại xã Đăk Xú và thị trấn Plei Kần không thực hiện việc 

đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung. 

Để thực hiện công tác quản lý kinh doanh, giết mổ gia súc và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Lò giết mổ gia súc tập trung của huyện; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã: Đăk Xú, Đăk Kan và thị trấn Plei Kần 

- Khẩn trương kiểm tra các hộ kinh doanh, giết mổ gia súc trên địa bàn quản lý; 

vận động, nhắc nhở và kiên quyết xử lý đối với các hộ cố tình vi phạm không đưa gia 

súc vào lò giết mổ tập trung theo quy định. 

- Kiểm tra, rà soát việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc của các hộ trong thời gian qua; nếu các hộ 

không thi hành thì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND huyện thực 

hiện các biện pháp cưởng chế theo quy định của Pháp luật.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) trước ngày 07/8/2020. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên trao đổi thông tin các hộ 

không chấp hành đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung; đồng thời, phối hợp với 

UBND các xã Đăk Xú, Đăk Kan và thị trấn Plei Kần tiến hành thực hiện kiểm tra và 

có biện pháp để các hộ việc đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung theo quy định. 

- Theo dõi tình hình hoạt động của lò giết mổ; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo 

cho lò giết mổ gia súc tập trung huyện hoạt động có hiệu quả.   

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu UBND huyện 

triển khai các giải pháp để lò giết mổ gia súc tập trung huyện hoạt động hiệu quả 

trong thời gian đến. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 
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Nguyễn Văn Việt 
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