
  UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 186/VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Văn Quan, ngày  02   tháng 10 năm 2018 

V/v phối hợp kiểm soát ATTP, 

ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi xâm nhiễm vào Việt Nam 

 

                        Kính gửi:  

-  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

-  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

-  Đội QLTT số 9; 

-  UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số: 741/ATTP-TTTT ngày 28/9/2018 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp kiểm soát an toàn thực 

phẩm (ATTP), ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. 

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng góp phần ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi xâm nhiễm vào nước ta thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu 

thụ lợn,sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội QLTT số 9; UBND các xã, thị trấn 

phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn triển khai các nội dung 

sau: 

1. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản 

phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, người tiêu dùng thực phẩm tuyệt đối không sử dụng lợn chết, bị bệnh, chết 

không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, 

uống chín. 

3. Chủ động xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm (nếu xảy ra) 

không để lan rộng trong cộng đồng. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 

 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Đức Dũng 

                                                                                                    


