
 

     ỦY BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:   597    /UBND-KT    Bình Thuận, ngày    01   tháng   3   năm 2023 

V/v triển khai thực hiện  

Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-

TY ngày 26/02/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY 

ngày 26/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn 

tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu 

từ nước ngoài vào Việt Nam (gửi kèm). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn 

bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào tỉnh, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng 

đồng, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Cục 

Quản lý thị trường, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 

các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tại Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY ngày 10/01/2023. Quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

giải quyết./. 

KHẨN 

Nơi nhận:  

- Như trên;                  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu VT, KT, Vân. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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