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Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

  - Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc; 

  - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 6287/BNN-TY ngày 14/9/2020 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia 

cầm qua biên giới; Trong thời gian qua hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái 

phép gia cầm giống qua biên giới, đặc biệt từ phía Bắc vào Việt Nam có chiều 

hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như 

bệnh Cúm A/H5N1, Cúm A/H7N9,...làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia 

cầm của nước ta và của tỉnh; 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết 

mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn để kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân vận 

chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không tiêu thụ, tiếp tay tiêu thụ 

gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn, làm lây 

lan dịch bệnh. 

2. Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia 

cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông 

tin với cơ quan thú y địa phương. 

3. Sở Nông nghiệp & PTNT:  

- Phối hợp với UBND các huyện , thành phố đôn đốc , kiểm tra công tác 

phòng, chống bệnh tại cơ sở. Triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống bệnh CGC trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch gia cầm, sản phẩm gia cầm theo 

quy định.   
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+ Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường 

và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, giết 

mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn theo phân cấp. 

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với lực 

lượng chức năng của Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp 

& PTNT và các địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp 

buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của Pháp luật. 

5. Đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan thông tin đại 

chúng phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quản 

lý chặt chẽ hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm 

theo quy định và không để xảy ra tình trạng giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm 

gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

 UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành thực 

hiện tốt các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Đài PT- TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, NN2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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