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V/v chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện,
xử lý các trường hợp vận chuyển,
buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập
lậu, không rõ nguồn gốc

Kính gửi:
- Văn phòng 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 cơ quan
truyền thông, thời gian qua có tình trạng buôn bán thuốc, vắc xin thú y không rõ
nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt vắc xin phòng
bệnh Cúm gia cầm, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Để khẩn trương chấm dứt tình trạng nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị Văn phòng 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, cụ thể như sau:
1. Đề nghị Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia
a) Tham mưu 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 vận chuyển,
buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được
cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
b) Tham mưu 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
triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán thuốc,
vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành
tại Việt Nam.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tăng cường công tác thanh tra, 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 vận chuyển, buôn bán thuốc thú y (vắc xin) nhập lậu, không rõ
nguồn gốc xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trường hợp phát
hiện các lô hàng thuốc, vắc xin thú y nhập lậu thì phải xử lý tiêu hủy theo quy định.
b) Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp tỉnh tích cực đấu tranh, ngăn chặn việc vận
chuyển trái phép thuốc thú y qua biên giới; sản xuất, buôn bán thuốc thú y giả, hàng
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nhái; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thú y trong việc xử lý vi phạm
hành chính theo quy định của pháp luật.
c) Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra về buôn bán, sử dụng thuốc thú y và dự trù
kinh phí trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra tại cơ
sở buôn bán thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lấy mẫu thuốc thú y
để kiểm tra chất lượng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; kiến nghị với
cơ quan có thẩm quyền về những trường hợp vi phạm cần phải xử lý hình sự.
Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện các vi phạm về buôn bán, sử
dụng thuốc thú y trong Danh mục cấm sử dụng, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái,
thuốc thú y nhập lậu đặc biệt là vắc xin thú y, sử dụng nguyên liệu kháng sinh và các
vi phạm khác cần xử lý kiên quyết, triệt để theo quy định gồm: Thu hồi giấy phép,
chứng chỉ hành nghề, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thông
báo danh tính của doanh nghiệp và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin
đại chúng để nhân dân được biết. Đối với những tổ chức, cá nhân buôn bán hàng lậu
với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cần chuyển sang cơ quan điều tra,
xử lý hình sự và truy tố trước pháp luật theo quy định của pháp luật.
d) 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 thuốc thú y (vắc xin) nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa
được cấp phép lưu hành tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về thú y và
pháp luật khác có liên quan.
đ) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về
buôn bán, sử dụng thuốc thú y; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quy định về xử lý
vi phạm hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật
và thực hiện tốt công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng; quy trình
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, phòng trị bệnh, sử dụng thuốc thú
y, tác hại của việc dùng thuốc thú y, y tế sai qui định.
3. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Thú y thành lập các Đoàn công tác và
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thú y từ Trung ương đến địa phương phối hợp với
các cơ quan liên quan tại địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh
doanh, buôn bán thuốc thú y theo quy định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo
389 quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan
tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Thanh tra Bộ (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCCN&TY các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TY.
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