
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm soát vận 

chuyển lợn và sản phẩm từ lợn 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản 

phẩm từ lợn qua biên giới, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các lực lượng: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, UBND các huyện biên 

giới và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, 

sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; trường hợp bắt được 

các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp, hoặc các lô hàng lợn, 

sản phẩm từ lợn mắc bệnh thì phải thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 58/CV-BCĐ ngày 29/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo 389 về việc tăng cường kiểm soát, xử lý vận chuyển lợn trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung 

ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương để tăng cường hiệu quả 

công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn 

tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (bc) 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm dịch ĐV vùng LS; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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