
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

 Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v tập trung ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vận chuyển trái phép gia 

cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới 

vào Việt Nam 

  

  

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn biên phòng: Hữu Nghị, Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lộc. 

 

 Thực hiện Công văn số 968/UBND-KT ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép 

gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, Chủ tịch UBND huyện có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vận 

chuyển, buôn bán gia cầm, nhất là gia cầm giống không rõ nguồn gốc, không bảo 

đảm vệ sinh thú y theo quy định.  

 2. Công an huyện, các Đồn biên phòng phối hợp với Đội quản lý thị trường 

số 2, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lộc, Ban quản lý các chợ, UBND 

các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận chuyển gia cầm, sản 

phẩm gia cầm ra, vào địa bàn, đặc biệt là gia cầm giống bán tại các chợ; tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi 

không mua, bán gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch 

theo quy định; tổ chức vận động, tuyên truyền cho Nhân dân khu vực Biên giới 

không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản 

phẩm động vật đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép vào Việt 

Nam; yêu cầu các hộ kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản 

phẩm từ gia cầm, đặc biệt đối với gia cầm giống phải tuân thủ đúng các quy định 

của pháp luật. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện. Báo cáo kết quả, đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc (nếu 

có) để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện theo quy định./. 
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 (Công văn số 968/UBND-KT ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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