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phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu bò 

từ nước ngoài vào Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

              Kính gửi:    

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện;      

- UBND các xã, thị trấn Bắc Sơn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 102/BCĐ-CQTT ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi buôn lậu, 

vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam, 

Ban Chỉ đạo 389 huyện yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện, 

UBND các xã và thị trấn triển khai, thực hiện nhiệm vụ sau: 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 

631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi 

cục trên trâu bò. 

2. Đội Quản lý thị trường số 5 – Tổ Quản lý địa bàn huyện Bắc Sơn, Công 

an huyện phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các lực lượng chức 

năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa là thực phẩm 

tươi sống, nhất là thực phẩm có nguồn gốc động vật, trong đó bao gồm cả sản 

phẩm từ trâu bò. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả tổ chức triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch trên trâu bò theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện kịp thời tổ chức 

tuyên truyền về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò qua biên 

giới của các ngành, lực lượng chức năng. 

5. UBND các xã,  thị trấn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường 

phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi 

buôn lậu, vận chuyển, thu gom, buôn bán trâu bò, sản phẩm từ trâu bò nhập lậu 

trên địa bàn trong thẩm quyền và có báo cáo đề xuất cơ quan cấp trên xử lý vi 

phạm kịp thời nếu vượt thẩm quyền. 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- CQTT BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT); 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: VT, QLTT 
                

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lộc Quang Hòa 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-17T20:33:52+0700
	Lộc Quang Hòa


		2021-06-18T08:27:16+0700


		2021-06-18T08:27:16+0700


		2021-06-18T08:27:16+0700




