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4. Các sản phẩm ñộng vật, khi ñưa ra lưu thông trên thị trường và nơi tiêu thụ,
phải ñược lấy từ các cơ sở giết mổ, ñiểm giết mổ ñã ñược cấp phép hoạt ñộng và
ñược cơ quan thú y kiểm tra, ñóng dấu kiểm soát giết mổ, cấp tem vệ sinh thú y hoặc
giấy chứng nhận kiểm dịch.
5. Người trực tiếp bán hàng phải thực hiện vệ sinh cá nhân theo quy ñịnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ðiều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này.
b) Chỉ ñạo Chi cục Thú y:
- Phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nội dung Quy ñịnh này;
- Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thẩm ñịnh và cấp giấy chứng nhận ñủ
ñiều kiện vệ sinh thú y theo quy ñịnh;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú
y ñối với ñộng vật, sản phẩm ñộng vật theo ñúng quy ñịnh của Pháp lệnh Thú y và
các văn bản khác theo quy ñịnh hiện hành.
c) Chỉ ñạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng
Chi cục Thú y và các ñơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt ñộng giết mổ,
mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên ñịa bàn tỉnh.
2. Sở Y tế:
a) Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm có nguồn gốc ñộng
vật trên ñịa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ
chức khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cá nhân hành nghề theo ñúng
quy ñịnh;
b) Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra việc mua bán sản phẩm gia súc, gia
cầm theo quy ñịnh của Luật An toàn thực phẩm;
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin
cho các cơ quan thông tin ñại chúng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang người cho nhân dân.
3. Sở Công thương:
a) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên
quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, nhất
là các chợ, siêu thị có hoạt ñộng kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc ñộng vật; chợ
ñầu mối kinh doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng vật;

