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V/v thực hiện các biện pháp 
quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận 

chuyển trâu, bò và sản phẩm 
của chúng qua biên giới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022 

Kính gửi:  
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai. 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương; 

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

 

Thời gian gần đây việc buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên 
giới các tỉnh miền Trung, miền Nam vào Việt Nam để nuôi nhốt, giết mổ làm gia 

tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực 
phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó, ngày 07/12/2022 Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 8239/BNN-TY về việc tăng cường 
kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện một số nội dung sau: 

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

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành lập các Đoàn, Tổ công tác mở đợt 
cao điểm để chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình vệ sinh 
an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó quan tâm việc vận chuyện, 

buôn bán, giết mổ trâu, bò và sản phẩm của chúng trên địa bàn; Phát hiện xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật; Phối hợp với cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc lấy mẫu để kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu 
về an toàn thực phẩm… 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để nâng cao nhận thức cho các tiểu thương trong kinh doanh buôn bán, vận 
chuyển, giết mổ, tiêu thụ trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò đảm bảo đúng các 

quy định hiện hành; nâng cao nhận thức của người dân trong việc chọn lựa, sử 
dụng các sản phẩm nông sản nói chung và sản phẩm từ trâu, bò nói riêng đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; phối hợp với UBND các địa phương tổ 

chức kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản, Kế hoạch của Tỉnh, 
Văn bản của Trung ương đã ban hành thời gian vừa qua về phát triển chăn nuôi, 
quản lý dịch bệnh, kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, sản xuất và cung ứng 

chuỗi sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững. 

- Đối với các cơ sở, điểm thường xuyên nuôi dưỡng, giết mổ trâu, bò nhập 
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từ các tỉnh khác về tổ chức kiểm tra lâm sàng, lấy mẫu nước tiểu (khi cần thiết) 
để kiểm tra nhanh việc sử dụng chất cấm. 

3. Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các mặt 
hàng trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó quan tâm đến việc kinh doanh, buôn 

bán, vận chuyển tiêu thụ trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò không rõ nguồn gốc, 
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được báo, đài phản ánh thời gian vừa 

qua; cung cấp, chia sẻ thông tin với Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai 
trong việc phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán, vận chuyển trái 
phép động vật và sản phẩm từ động vật qua biên giới để kịp thời tổng hợp, báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

4. Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

chủ động phối hợp với các địa phương và các Sở chuyên ngành trong việc kiểm 
tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trâu, bò qua biên giới theo chỉ 
đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

(Gửi kèm Văn bản số: 8239/BNN-TY ngày 07/12/2022 của Bộ NN&PTNT) 
 

Căn cứ chỉ đạo trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 
túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- CT, PCT1; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Chi cục CN&TY; 
- Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai; 
- BBT Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH1, KT2, VX2, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 
 


		2022-12-08T15:49:16+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-08T16:25:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-08T16:25:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-08T16:25:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-08T16:27:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




