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Sự việc xảy ra vào đêm 5/8 tại cơ sở giết mổ heo Thuận Lợi (ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình
Chánh, TP. HCM) khi Thanh tra Chi cục thú y huyện Bình Chánh và Chi cục thú y thành phố
(tổng cộng 6 người) tiến hành kiểm tra cơ sở này. Cho đến gần 6 giờ sáng hôm sau, ngày 6/8,
các cán bộ thú y bị giam giữ đã được lực lượng công an và dân quân địa phương giải cứu.       

Coi thường luật pháp

  

Khoảng 19 giờ ngày 5/8, Trưởng Trạm thú y huyện Bình Chánh, bà Đinh Thị Hồng Hạnh nhận
được tin khẩn cấp của 3 cán bộ thú y đang làm nhiệm vụ tại cơ sở Thuận Lợi vì cơ sở này đang
giết mổ hàng chục con heo có dấu hiệu bơm nước, bị bệnh. Tới hiện trường, bà Hạnh hết sức
bất ngờ trước số heo tang vật trong cơ sở nên đã lập tức gọi điện đề nghị Thanh tra Chi cục thú
y thành phố đến hỗ trợ. Nhận tin báo, ông Nguyễn An Hòa, Phó Chánh thanh tra chi cục cùng
một cán bộ nữa tới ngay hiện trường. Tại đây, trong số 28 con heo đang được mổ thì có đến 10
con heo "mọng nước" vì bị bơm, ước tính trọng lượng gần 2 tấn, đoàn kiểm tra còn phát hiện
một con heo có phổi sưng to, nội tạng tiết dịch và máu, dấu hiệu của heo bị bệnh nặng.

          

Thịt tẩu tán được cơ quan chức năng lôi lên khỏi hố bùn và sau hàng rào.  
        

Đoàn kiểm tra lập tức lập biên bản vụ việc và yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm nhưng chủ hàng lại
đòi phải được xuất heo ra thị trường sau khi cán bộ thú y lấy mẫu. Trước điều kiện vô lý này, bà
Hạnh đã không đồng ý và định tới UBND xã nhờ can thiệp mặc dù đã là 1 giờ đêm. Nhưng khi
ra ngoài, bà Hạnh mới sững người vì cổng sắt đã bị khóa. Nhiều "đồ tể", nhân viên của cơ sở
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Thuận Lợi la ó và chửi bới khiến 6 cán bộ phải rút vào phòng kiểm dịch bên trong để "cố thủ".
"Gần 5 tiếng đồng hồ bị giam lỏng, lại bị người của cơ sở chửi bới, đe dọa khiến chúng tôi thật
sự lo sợ chờ lực lượng công an giải cứu", một cán bộ trong đoàn kiểm tra kể lại, gương mặt vẫn
còn vẻ thất thần. Cán bộ này còn cho biết, ngay cả khi lực lượng công an xuất hiện thì người
của "lò mổ" này vẫn bất hợp tác, có hành động khiêu khích.

  

Trong khi đó, một số người của cơ sở đã tranh thủ xẻ trộm một số lượng đùi và mông heo quăng
qua hàng rào "cửa hậu" hòng giấu hàng đi nhưng lực lượng công an đã phát giác. Đợi khi biên
bản lập xong, đoàn kiểm tra ập ra hàng rào sau cơ sở và phát hiện còn 5 mảng thịt trong số
thịt bị tẩu tán bị quẳng dưới đất bẩn và lùm cây. Khi kéo lên, số thịt này đã bốc mùi hôi, có
biểu hiện bị phân hủy do bơm nước...

  

Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc

  

Không chỉ giết mổ heo bơm nước, heo bệnh, Trạm thú y Bình Chánh còn xác định chắc chắn
rằng nguồn gốc số heo trên (trong giấy kiểm dịch ghi huyện Đức Hòa - Long An) đã bị sửa đổi.
Số lượng và biển số xe chở hàng đã không còn đúng như ban đầu. "Cơ sở đã gian dối về số
lượng heo và sửa số xe để đề phòng cơ quan chức năng điều tra và truy cứu", một cán bộ công
an cho biết.

  

Cuối cùng thì Đoàn kiểm tra cũng đã lấy được mẫu thịt heo để xét nghiệm. Toàn bộ số hàng
của cơ sở này được cơ quan chức năng thu giữ và đưa về kho lạnh tại xã Bình Hưng, huyện
Bình Chánh để chờ kết quả xét nghiệm và xử lý. Về phía chính quyền, UBND huyện Bình
Chánh cũng đã chính thức có văn bản yêu cầu lực lượng công an kinh tế và công an hình sự
điều tra làm rõ vụ việc "giam giữ người trái phép", bất hợp tác của cơ sở trên với lực lượng chức
năng đang làm nhiệm vụ.

  

Tuân Nguyễn/ suckhoedoisong
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