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V/v giao nhiệm vụ kiểm tra ngăn 

chặn, xử lý các trường hợp vận 

chuyển lợn qua biên giới 
 

Phong Thổ, ngày       tháng 8 năm 2022 

                            Kính gửi:  

   - Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2737/UBND-KTN ngày 01/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ kiểm tra ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới.  

Hiện nay do sự chênh lệch về giá cả lợn và sản phẩm từ lợn giữa Việt 

Nam và các nước láng giềng, dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyện trái 

phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam và các nước có chiều hướng gia tăng, đặc 

biệt là việc vận chuyển lợn từ Việt Nam qua biên giới phía Bắc, 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,… giữa các nước với Việt Nam. Để kịp thời ngăn 

chặn, chấm dứt tình trạng nêu trên, đồng thời để ổn định giá cả thịt lợn tại thị 

trường trong nước. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

một số nội dung sau: 

1.  Giao Phòng KTHT huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 

huyện) thành lập đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 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 trái phép lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa 

phận huyện Phong Thổ.  

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao 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 từ lợn trái phép; ngăn chặn kịp thời tình trạng 

nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt 

là lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào khu vực giáp biên giới. Trường hợp bắt được các 

lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển ra, vào địa bàn bất hợp pháp thì phải tổ 

chức xử lý, tiêu hủy theo quy định. 

 - Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu 

thông hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, 

sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn. 
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- Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an, công an cấp xã lập chuyên án 

đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trái phép, 

sản phẩm từ lợn ra, vào trên địa bàn huyện.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 huyện, UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết 

quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua cơ quan thường trực Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng huyện)./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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