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Lạng Sơn, ngày  23 tháng 7 năm 2018 
ơ 

V/v kiến nghị sau giám sát về công 
tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm 

xả thải gây ô nhiễm môi trường 
 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 409/BC-HĐND-VHXH ngày 07/7/2018 
của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực 
hiện Quyết định 1667/QĐ-UBND ngày 13/10/2013 của UBND tỉnh; công tác 
quản lý, kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, xả thải gây ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường và cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu nội dung 
kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo trên để 
có giải pháp phù hợp; chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố có 
biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn 
bảo đảm yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, không xả thải gây ô nhiễm môi 
trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành; chủ động 
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. UBND các huyện, thành phố cần thực hiện tốt công tác quản lý hoạt 
động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; chủ động rà soát quy 
hoạch, bố trí quỹ đất hợp lý, phối hợp kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết 
mổ tập trung nhằm xóa dần các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hiện đang 
nằm xen kẽ trong các khu dân cư. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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