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V/v kiểm soát, ngăn chặn, xử lý 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái 

phép lợn và các sản phẩm từ lợn 

qua biên giới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

          Kính gửi : 

                               - Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện Đình Lập; 

                               - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 28/BCĐ-CQTTr ngày 29/7/2022 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới; Ban Chỉ đạo 389 

huyện Đình Lập yêu cầu các ngành thành viên có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản 

phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam hoặc lưu thông trên địa bàn huyện, trong đó tập 

trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:  

1. Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa: Chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa 

khẩu phụ, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 

lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới. 

2. Công an huyện: Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm soát các phương tiện vận chuyển qua địa bàn; lập các chuyên 

án đấu tranh với các trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trái 

phép ra, vào Việt Nam hoặc lưu thông trên địa bàn huyện. 

3. Đội Quản lý thị trường số 3 (Tổ quản lý địa bàn huyện Đình Lập): 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các lực lượng chức năng liên quan tăng 

cường nắm tình hình, kiểm soát các điểm tập kết, thu gom, vận chuyển lợn và 

các sản phẩm từ lợn trong nội địa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về buôn bán, vận chuyển, kiểm 

dịch động vật và sản phẩm động vật qua địa bàn huyện;  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp: Chủ động phối hợp với các đơn vị thu thập thông tin, dữ liệu hoạt động 

của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động 

vật nuôi qua địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xử lý các vi phạm theo quy định; chỉ đạo tổ chức triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và các sản phẩm từ động vật theo quy định. 

5. Trong trường hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ được các lô hàng lợn, 

sản phẩm từ lợn vận chuyển trái phép ra, vào Việt Nam thì phải xử lý, tiêu hủy 
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theo quy định, đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Đình Lập để tuyên truyền kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và 

xử lý hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa, răn đe chung. 

6. UBND các xã, thị trấn chủ động tăng cường phối hợp với các ngành 

chức năng liên quan nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn tại địa bàn 

phụ trách. 

Ban Chỉ đạo 389 huyện Đình Lập yêu cầu các ngành thành viên, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ theo quy 

định, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (b/c); 

- CQTTr BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CQTTr BCĐ 389 huyện; 

- Các ngành thành viên khác BCĐ 389 huyện;  

- Chánh, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: VT. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Hà 
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