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V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển
lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Kính gửi:
- Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y và phản ánh của các cơ
quan truyền thông, thời gian hiện tượng buôn bán, vận chuyện trái phép lợn qua
biên giới giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là qua biên giới với Lào, Căm-puchia, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng,… từ các nước vào Việt Nam.
Để khẩn trương chấm dứt tình trạng nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai
quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn; cụ
thể cần tập trung một số nội dung sau:
1. Đề nghị Thưòng trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia
- Chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới trong việc ngăn
chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển,
buôn bán trái phép lợn, sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam; đặc biệt là qua biên giới
với Lào, Căm-pu-chia.
- Thành lập các đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp đến
các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triểnkhai
đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm
từ lợn ra, vào Việt Nam.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- 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 đảm bảo an
toàn làm lây lan dịch bệnh; bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận
chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản lợn
ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở,… với các nước Lào, Cam-pu-chia.

- Trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất
hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.
- Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ
thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ
quan thú y địa phương.
- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện
pháp kiểm soát 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 Việt Nam.
Đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các
nội dung nêu trên./.
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