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CHỈ THỊ
Về việc nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống, trên địa 
bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm 

Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

Trong những năm gần đây, tình trạng chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh gia 
súc, gia cầm trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp,  phổ biến là  là tình 
trạng phân tán, nhỏ lẻ, khó kiểm soát. Thực trạng trên ảnh hưởng không nhỏ đến công 
tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, môi trường sinh thái, du lịch. Bên cạnh 
đó, dịch cúm gia cầm H5N1 đã phát triển thành diện rộng ở nước ta, có nguy cơ bùng 
phát thành đại dịch ở người bất kỳ lúc nào, nếu chúng ta không chấp hành nghiêm các 
quy định phòng, chống dịch của ngành y tế và ngành thú y, đe doạ nghiêm trọng đến 
sức khoẻ và tính mạng của nhân dân.  Thực hiện Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND 
ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, 
nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ năm 2006, góp phần xây dựng thành 
phố Đà Nẵng văn minh và hiện đại; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và mua 
bán gia súc sống (trâu, bò, ngựa, heo, dê), gia cầm sống (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim 
cút và chim cảnh) trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà; các phường 
Khuê Mỹ, Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn); các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, 
Hòa An (quận Cẩm Lệ); các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp 
Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu) và trong các khu vực danh lam thắng cảnh quận 
Ngũ Hành Sơn, các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn quy định tại Điểm 1 của Chị 
thị này, có nhu cầu tiếp tục chăn nuôi tập trung, sẽ được bố trí về khu chăn nuôi tập 
trung đã được thành phố quy hoạch tại thôn Diêu Phong, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà 
Vang.

3. Việc giết mổ gia súc, gia cầm phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ gia 
súc gia cầm tập trung, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

4. Giao Sở Thuỷ sản-Nông lâm:
a. Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ theo các quy định bắt buộc về vệ sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, 
giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. Xử phạt nghiêm theo quy định của pháp 
luật đối với các trường hợp vi phạm pháp lệnh Thú y và các quy định của thành phố. 

b. Phối hợp với Sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Khoa học và 
Công nghệ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giúp các địa phương trong việc quy hoạch, 



thiết kế, xây dựng cơ sở giết mổ; tổ chức tập huấn, kiểm soát giết mổ đảm bảo vệ 
sinh thú y, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho người và động vật; phòng, 
chống ô nhiễm môi trường.

c. Phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức 
tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

5. Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường  yêu cầu các hộ chăn 
nuôi, giết mổ và buôn bán gia súc, gia cầm tại địa bàn, nghiêm túc thực hiện việc các 
quy định của thành phố; thường xuyên kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 
xuất xử lý các trường hợp vi phạm.

6. Giao Sở Thương mại chủ trì, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, Công ty 
Quản lý các chợ Đà Nẵng đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt kịp thời 
các trường hợp giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm gia súc 
gia cầm tại các chợ thuộc địa bàn các địa phương quy định tại Điểm 1 của Chị thị 
này; quy định cụ thể các điểm kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, đảm 
bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thú ý; các sản phẩm 
gia súc, gia cầm khi kinh doanh phải có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 
16 tháng 03 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm 
mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm trên địa bàn các quận Hải Châu, 
Thanh Khê và Sơn Trà không còn hiệu lực thi hành.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các quận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
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