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U( BAN NHAN DAN
TIINTI QUArG TRI
St: .I95/UBND-TM
V/v tAng cuông kim soát vn
chuyên trái phép 1cm, san phâm tir
1cm qua blén giài

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Quáng Trj, ngày Q3 (hang 7 nám 2020

KInh gui:
- Các Sâ: Cong Thucing, NOng nghip vâ Phát trin nông thon;
- Các ngành: BCH B di Biên phông tinh, Ciic Hãi quan tinh,
Cong an tinh, Cc Quãn 1 th tru?:mg tinh;
- UBND các huyn, thành phô, th xâ.
Theo d nghj cüa Ban Chi d?o 389/DP tinh tti Báo caos 925/BC-SCT ngày
26/6/2020; Thirc hin kiên cüa Bô Nong nghip vâ Phát triên nông thôn ti Cong
van so 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020. Dê dam báo an toàn djch bnh dng vt và
on dnh thj truYng tiêu thi 1cm thjt, UBND tinh yêu câu các Sâ, ngành, dja phucmng
lien quan triên khai quyêt lit, dong b nhUng ni dung sau:
- Tip tt1c tp trung triên khai kin chi do cüa UBND tinh t?i Cong van so
2237/UBND-NN ngày 22/5/2020 ye vic tang c1.rmng cong tác kiêm soát vn chuyên
1cm, san phâm tir 1cm qua biên giOi; Các bin pháp dâu tranh, ngan chn tinh trng buôn
lau, vn chuyên trái phép 1cm, san phâm ttr 1cm qua biên giâi và phOng chong bnh Djch
tã 1cm Châu Phi cüa Ban Chi do 389/DP ti Cong van so 870/BCD ngày 19/6/2020.
- Tang ct.rOng cong tác kim tra, kim soát, dc bit tai các cira khu, du&ng
man, lôi m& khu virc biên giOi dê kjp th?yi hát hin và xir I nghiêm các trirmng hcmp
buôn bàn, giêt mô, vn chuyên 1cm, san phâm tir 1cm không dam bão an toàn lam lay
lan djch bnh; bão darn sam chat dirt tInh trang nhp 1u, vn chuyên, buôn ban trái
phép dng vat, san phâm dng vet, d.c biêt là 1cm, san phâm ttr lcmn.
- Các ngành, hrc lucmg chirc nAng và daphucmng lien quan th chirc xir 1 tang
vt là 1cm sOng, san phâm t1r 1cm vn chuyên bat hcmp phap thI phái tiêu hUy theo quy
djnh theo inrOng d.n cUa B NOng nghip và Phát triên nông thôn tai Cong vAn so
3991/BNN-TY ngày 13/6/2020.
- Ccm quan Thwmng tr%rc Ban Chi dao 389/DP phi hçmp cht ch, chü dng chia
sé thông tin, dtt 1iu vôi các ccm quan thu y Trucmng wmng dóng trên da bàn và Ca
quan thu dja phi.rang dê tang cuxng kiêm tra, kiêm soát tInh trang v4n chuyên trái
phep 'cm và san phâm tir 1cm; kjp thai báo cáo, tham rni.ru UBND tinh các giâi pháp
dâu tranh, ngAn chn trit de vic thâm 1u 1cm, san phâm tir 1cm qua biêri giâi./i—
Nri nIiin:
- Nhix trén;
- CT, các PCT UBND tinh;
- CVP, các PVP UBND tinh;
- Li.ru: VT, NI'4, TMD.

TM. U'c BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TCH 7

ãS5J3ng

