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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1950 /SNN-KHTC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  22  tháng  11  năm 2019 

V/v: Đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo 

về tăng cường kiểm soát vận chuyển 

lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới 

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

 

Hiện nay, tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi (DTLCP) đang từng bước được kiểm soát. Từ tháng 10/2019 đến nay 

số hộ chăn nuôi có lợn bệnh buộc phải tiêu hủy đã giảm mạnh. Trong khi đó, tại 

các nước xung quanh Việt Nam, bệnh DTLCP đang xảy ra trầm trọng và diễn biến 

phức tạp. Ngoài ra, hiện tại giá thịt lợn hơi có sự chênh lệch lớn giữa Việt Nam và 

các nước xung quanh nên nguy cơ nhập lậu lợn sống và các sản phẩm từ lợn từ các 

nước đang có bệnh dịch vào nước ta nói chung và Quảng Trị nói riêng là rất lớn.  

Thực hiện Công văn số 10/BCĐDTLCP ngày 16/10/2019 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về việc tăng cường kiểm 

soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; để tăng cường hơn nữa công 

tác phòng chống, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại kinh tế do dịch bệnh lây lan, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm soát vận 

chuyển lợn và sản phẩm từ lợn qua biên giới. 

(có dự thảo văn bản gửi kèm theo) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:         /UBND-NN 
Về việc tăng cường công tác kiểm 

soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn 

qua biên giới 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày      tháng 11 năm 2019 

         

 (DỰ THẢO) 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Hiện nay, tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi (DTLCP) đang từng bước được kiểm soát. Từ tháng 10/2019 đến nay 

số hộ chăn nuôi có lợn bệnh buộc phải tiêu hủy đã giảm mạnh. Trong khi đó, tại 

các nước xung quanh Việt Nam, bệnh DTLCP đang xảy ra trầm trọng và diễn biến 

phức tạp. Ngoài ra, hiện tại giá thịt lợn hơi có sự chênh lệch lớn giữa Việt Nam và 

các nước xung quanh nên nguy cơ nhập lậu lợn sống và các sản phẩm từ lợn từ các 

nước đang có bệnh dịch vào nước ta nói chung và Quảng Trị nói riêng là rất lớn.  

Thực hiện Công văn số 10/BCĐDTLCP ngày 16/10/2019 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về việc tăng cường kiểm 

soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; để tăng cường hơn nữa công 

tác phòng chống, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại kinh tế do dịch bệnh lây lan, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

Sở, Ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các lực 

lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, nhất là lợn và sản phẩm từ lợn. Tăng cường 

công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ gia 

súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là công tác kiểm dịch vận 

chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhất là khu vực vùng biên giới. 

2. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu và gian lận 

thương mại, đặc biệt là lợn và sản phẩm từ lợn nhập khẩu qua biên giới; chủ động 

chia sẻ thông tin, dữ liệu với các Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu quốc tế Lao 

Bảo và Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổ chức các 

biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 
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3. Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản 

lý thị trường: 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng công 

an; đồn, trạm biên phòng vùng biên giới 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 rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; sớm chấm dứt 

tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, 

đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, vào vùng biên giới tỉnh Quảng Trị. 

- Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, 

lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp quản lý lưu 

thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào tỉnh  

- Trường hợp bắt, giữ được lô hàng là động vật, sản phẩm động vật vận 

chuyển bất hợp pháp thì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để kịp thời lấy 

mẫu xét nghiệm và phối hợp với chính quyền địa phương nơi có lô hàng bị bắt giữ 

để tổ chức lực lượng tiến hành tiêu hủy theo quy định pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các lực lượng của địa phương tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua, bán động vật, sản phẩm động vật, 

đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn 

bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo 

an toàn thực phẩm làm lây lan dịch bệnh; 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vùng biên giới tăng cường vận động 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 lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái 

phép ra, vào địa bàn tỉnh Quảng trị. 

5. Cơ quan thông tin, báo đài tỉnh 

Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về bệnh DTLCP và các 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; tổ chức vận động nhân dân 

khu vục biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh 

động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép ra, 

vào địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định pháp luật; hãy là người tiêu dùng thông 

minh; không tiếp tay cho các hoạt động gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động 
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vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lợn sản phẩm 

lợn nhập khẩu qua biên giới.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Hội đoàn thể cấp tỉnh nghiêm túc triển 

khai, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ 389 tỉnh; 

- Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, NN. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH DỰ THẢO 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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