
 

 

UBND HUYỆN PHONG THỔ 

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CV-BCĐ 
 

 
 

V/v tăng cường công tác 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 
 

Phong Thổ, ngày       tháng 6 năm 2022 

                            Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện 

Thực hiện Công văn số 1787/UBND-KTN ngày 27/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác 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. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được giao tăng cường công tác kiểm tra, ngăn 

chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y 

nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện.  

 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực 

hiện nghiêm chỉ đạo theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Công văn số 3209/BNN-TY ngày 24/5/2022 và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân 

có hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc, vắc xin thú y nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc trên địa bàn huyện; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo tham 

mưu UBND huyện xem xét, quyết định.  

 Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 
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