
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
  

Số:            /UBND-KT 

V/v thực hiện công tác kiểm soát 

giết mổ động vật trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra 

trên địa bàn thị xã 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, phường;  

- Các ngành, đoàn thể liên quan. 

Thực hiện Công văn số 2042/SNN-CNTY ngày 11/8/2021 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động 

vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong công tác kiểm soát giết mổ động 

vật, đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo sản xuất, cung ứng đầy đủ sản phẩm động 

vật an toàn cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các xã, phường và các 

ngành liên quan chủ động triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện: 

- Nghiêm túc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trên địa 

bàn quản lý theo hướng dẫn tại Công văn số 2042/SNN-CNTY ngày 11/8/2021 của 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt 

động giết mổ động vật khi cơ sở giết mổ và người lao động thực sự an toàn, như sau: 

+ Cơ sở giết mổ động vật có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức nguy cơ thấp 

trở xuống (<30%) theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện ký Bản cam kết bảo đảm thực 

hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19; có kế hoạch phòng, chống 

Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 theo Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; không sử dụng người 

lao động đang thuộc diện cách ly y tế. 

 + Người lao động được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút 

Sars-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) phù hợp với yêu cầu của chính quyền địa phương. 

 + Chủ cơ sở giết mổ động vật lập danh sách thông tin người lao động và cập 

nhật định kỳ 3 ngày/lần, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có), 

lưu tại cơ sở và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc khi có yêu cầu. 

 - Cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý phải bảo đảm yêu cầu 

vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 2, Điều 69 của Luật Thú y; đồng thời, thực 



 

   

hiện kiểm soát giết mổ theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 

của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 - Trong trường hợp cơ sở giết mổ bị phong tỏa do chủ cơ sở giết mổ động 

vật hoặc công nhân giết mổ nhiễm Covid-19, phải tiến hành tiêu độc, khử trùng 

ngay toàn bộ cơ sở; đồng thời lập tức vận chuyển động vật đến cơ sở giết mổ 

gần nhất và cho phép giết mổ ngay theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan y tế địa phương. 

 - Hướng dẫn thực hiện cam kết, công tác phòng, chống Covid-19 và các 

phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 cho các cơ sở; kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn 

quản lý đảm bảo theo quy định.  

2. Phòng Kinh tế thị xã: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc UBND các 

xã, phường thực hiện giám sát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn quản lý vừa 

đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Hướng dẫn các địa phương thực hiện cam kết, công tác phòng 

chống dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn thị xã. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã: Phối hợp UBND các xã, phường 

thực hiện kiểm soát hoạt động giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm 

bảo điều kiện vệ sinh thú y và dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã: Tăng cường thông tin, 

tuyên truyền về thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 đang xảy ra để các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn thị xã biết, 

tích cực thực hiện.  

6. Đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn thị xã: 

- Tuân thủ theo hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại cơ sở sản xuất. 

 - Có kế hoạch sản xuất, giết mổ, kinh doanh phù hợp, hạn chế tối đa việc tồn gia 

súc, gia cầm qua ngày; thực hiện test nhanh, ký Bản cam kết bảo đảm thực hiện các biện 

pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (có mẫu cam kết kèm theo).  

Đề nghị UBND các xã, phường và các ngành liên quan triển khai thực hiện 

đạt hiệu quả nội dung trên./. 

Nơi nhận:                
- Như trên;  

- TT Thị ủy (B/c); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, PCT.UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế (th/hiện);  

- TT Dịch vụ nông nghiệp (th/hiện); 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Lưu VT(30b).. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Chí Công 



 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……………., ngày … tháng … năm 2021 

 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CSSXKD 

 

Kính gửi: UBND xã, phƣờng…………………… 

 

Họ và tên người cam kết:…………………………………………………. 

Là người đại diện theo pháp luật của CSSXKD: ………………………… 

trên địa bàn xã/phường:……………………………. 

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Điện thoại:……………………………………………… 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi và cơ sở xin cam kết với 

Chính quyền địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu 

của Chính quyền địa phương và của ngành y tế. 

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử 

trí khi có trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19 tại đơn vị. 

3. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời đối với trường hợp người lao động có 

một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc. 

4. Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh theo hướng dẫn 2194/QĐ-BCĐQG và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19. 

5. Tổ chức ký cam kết và giám sát thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 

của người lao động và tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

6. Ban hành quy định về PCD của đơn vị và có chế tài xử lý vi phạm nếu 

người lao động không tuân thủ. 

7. Tổ chức thông tin truyền thông, tập huấn cho người lao động về các quy 

định PCD COVID-19. 

8. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-2194-qd-bcdqg-2020-huong-dan-phong-chong-lay-nhiem-dich-covid-19-noi-lam-viec-447630.aspx


 

   

9. Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và PCD tại khu vực nhà ăn. 

10. Quản lý chặt chẽ người lao động, lịch trình, thời gian làm việc. 

11. Định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định 03 

ngày/lần. Báo cáo ngay cho UBND xã/phường:….…………………….. khi phát 

hiện có người lao động mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời. 

12. Thực hiện các quy định cụ thể khác của địa phương. 

Tôi và cơ sở xin cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin 

chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHẬN CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
(ký và đóng dấu) 

…..........., ngày ... tháng ... năm 2021 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT KINH DOANH 
(ký ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………......., ngày ... tháng ... năm 2021 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƢỜI LAO 

ĐỘNG VỚI NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Họ và tên: ........................................................................................................ 

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch……………. 

Nơi cư trú/lưu trú: .......................................................................................... 

Điện thoại:....................................................................................................... 

Cơ sở SXKD:......................................................... 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với người sử 

dụng lao động thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Trƣớc khi đến nơi làm việc. 

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống dùng riêng, khăn, khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà 

phòng, găng tay, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)… 

- Thông báo cho người sử dụng lao động và không đi làm nếu có một trong 

các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...; và đang trong thời gian 

cách ly, theo dõi y tế tại nhà. 

- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, 

Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của địa phương nơi cư trú. 

2. Tại nơi làm việc: 

- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách. 

- Rửa tay thường xuyên tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ 

nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát khuẩn tay trước và sau khi 

tiếp xúc với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,... 

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào 

túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay. 

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm 

hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc. 

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,… 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí 



 

   

thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung 

các dụng cụ, phương tiện lao động,... 

- Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại 

nơi làm việc. 

- Báo cho người quản lý/bộ phận y tế tại nơi làm việc khi có trường hợp sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 

(F2). 

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi ngờ/mắc 

COVID-19. 

3. Sau khi kết thúc công việc: 

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng 

vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay. 

- Thay quần áo, giầy, ủng... sử dụng khi làm việc trước khi về nhà/ký túc xá 

(nếu có). 

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Không phát tán các thông 

tin không chính thức, chưa được kiểm chứng. 

5. Khai báo y tế điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone. 

6. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

và các quy định và hướng dẫn xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm 

việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. 

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng 

lao động giữ 01 bản./. 

  

ĐẠI DIỆN NGƢỜI SỬ DỤNG 

LAO ĐỘNG 

(ký, đóng dấu) 

NGƢỜI CAM KẾT 
(ký ghi rõ họ và tên) 
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