
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SNN-CNTY 
V/v kiểm soát, ngăn chặn, xử lý 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái 

phép lợn và các sản phẩm từ lợn 

qua biên giới 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 28/BCĐ-CQTTr, ngày 29/7/2022 của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới. Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND các huyện, thành phố 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản 

phẩm từ lợn ra, vào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:  

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về buôn bán, 

vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của Nhà nước. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân chăn 

nuôi, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nuôi qua địa bàn tỉnh 

nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vi phạm 

theo quy định; chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật và các sản phẩm từ động vật theo quy định. 

- Phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vật nuôi; kịp thời phát hiện sớm và dập tắt các 

ổ bệnh, không để lây lan thành dịch; phối hợp với các đơn vị thu thập thông tin, 

dữ liệu hoạt động của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ, buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật nuôi qua địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan 

chức năng bố trí đủ lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông, ra vào địa bàn. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- 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 lợn và các sản phẩm từ lợn trái phép tại địa bàn phụ trách. 



 
2 

 

 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát động vật trên địa bàn. 

Thu thập thông tin, dữ liệu hoạt động của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết 

mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nuôi qua địa bàn nhằm kịp thời phát 

hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vi phạm theo quy định. 

Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu./. 

 

 

Nơi nhận: 
 - Ban chỉ đạo 389 tỉnh (B/c); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Chi cụcChăn nuôi và Thú y; 

 - UBND huyện/thành phố; 

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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