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V/v tăng cường giám sát ATTP 
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Kính gửi:  

 - Phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện; 

 - Trạm Kiểm dịch Động vật Hữu Lũng; 

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 90/SNN-QLCL ngày 15/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường giám sát an toàn 

thực phẩm (ATTP) sản phẩm trâu, bò có nguồn gốc nhập khẩu.  

Trong trời gian gần đây, một số phương tiện thông tin truyền thông đưa tin 

phản ánh về việc nhập khẩu qua biên giới nghi ngờ có chứa chất kích thích tăng 

trưởng nhóm Beta agonist (Salbutamol,Clenbuterol) về giết mổ tiêu thụ tại nhiều 

địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.  

Để bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn 

thực phẩm, các chất cấm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, truy xuất nguồn gốc, 

xuất xứ đối với sản phẩm thịt trâu, bò nhập khẩu. 

- Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lấy mẫu 

giám sát chỉ tiêu chất cấm (Salbutamol,Clenbuterol) đối với sản phẩm thịt trâu, bò có 

nguồn gốc nhập khẩu để kịp thời phát hiện, cảnh báo cho người tiêu dùng và tham 

mưu xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện ATTP trong quá trình sơ chế, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp 

luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm an toàn 

thực phẩm.          

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Quản lý chặt chẽ, kiểm soát có hiệu quả đối với hoạt động giết mổ, vận 

chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thú y, 

bảo đảm an toàn thực phẩm.  

3. Trạm kiểm dịch Động vật Hữu Lũng 
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Tăng cường lực lượng, thắt chặt kiểm tra trâu, bò nhập khẩu qua biên giới 

cũng như các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt trâu, bò trên địa bàn. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng chủ trang trại, các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, các chủ kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật và thủy sản 

thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm.  

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt 

nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp trước và sau tết Nguyên đán Quý Mão 

và mùa Lễ hội Xuân 2023.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá 

trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh 
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