
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 115 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

V/v ngăn chặn tình trạng nhập 
lậu, vận chuyển trái phép, buôn 
bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm 

động vật nhập lậu  

 

 
Kính gửi: 

 
 
- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 
- Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 7;  
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố.  

     
 

Thực hiện Công điện số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận 
chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ 
nước ngoài vào Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường, 
Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm), Chi 
cục Kiểm dịch động vật vùng 7 chỉ đạo lực lượng phối hợp ngăn chặn, kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép, tiêu 
thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu trên địa bàn tỉnh.  

2. Trên khu vực biên giới: Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 7 chỉ đạo lực lượng tổ chức giám sát chặt chẽ 
tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện 
vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trường 
hợp bắt giữ được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu bất hợp 
pháp yêu cầu tổ chức tiêu huỷ ngay theo quy định. 

3. Trong nội địa: Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát lưu thông trong nội địa, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm 
động vật nhập lậu. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường thông 
tin, tuyên truyền nguy cơ về các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước 
ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản 
phẩm động vật trái phép; tác hại của việc nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn 
bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu.  
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5. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại 
của việc nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm 
động vật nhập lậu; chỉ đạo đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên 
giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào Việt Nam./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 
- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, GTVT;  
- CPVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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