
    UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

             BAN CHỈ ĐẠO 389 
 

Số:         /BCĐ 389- KT&HT 
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ 

trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng      năm 2021 

  Kính gửi:  
 - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên    
    
             BCĐ 389 huyện Tam Dương; 
 - Đội quản lý thị trường số1; 
 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 20/BCĐ 389-CQTT 
ngày 11/6/2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu 
bò từ nước ngoài vào Việt Nam (Đính kèm theo). 

 Để triển thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi 
buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào 
Việt Nam, Ban chỉ đạo 389 huyện yêu cầu các Thành viên BCĐ của huyện; Chủ 
tịch UBND xã, thị trấn; Đội quản lý thị trường số 1 thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 1620/UBND-NN&PTNT  
ngày 25/5/2021 của UBND huyện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò. 
 2. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương chia sẻ thông 
tin, dữ liệu về các hành vi vi phạm buôn lậu động vật, sản phẩm động vật đặc 
biệt là trâu bò sản phẩm từ trâu bò với cơ quan thú y các cấp; Tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch Viêm da nổi cục 
trên đàn trầu, bò để người chăn nuôi chủ động thực hiện phòng, chống bệnh, vận 
chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
không có kiểm dịch của cơ quan thú y, không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 3. Giao cơ quan Thường trực BCĐ 389 huyện ( Đội quản lý thị trường số 1) chủ 
trì đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc 
phản ảnh về cơ quan thường trực BCĐ 389 huyện (Đội quản lý thị trường số 1) 
để tổng hợp báo cáo Trưởng BCĐ 389 chỉ đạo xử lý kịp thời.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Yêu cầu các đơn vị tổn chức triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Thể 
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