
 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                   Số:         

V/v tuyên truyền kiểm soát, phát hiện,  

ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu 

bò từ nước ngoài vào Việt Nam trên  

hệ thống thông tin cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm 

 
 

              Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo 389 Quốc gia về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, 

vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam, 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở trên 

địa bàn thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền để người dân không thực hiện, không bao che, tiếp tay các 

hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ 

nước ngoài qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển trọng điểm vào Việt Nam 

và các hành vi mua bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu bò nhập lậu, không 

rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. 

2. Thông tin về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý hành 

vi vi phạm nêu tại mục 1 của các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương. 

3. Phối hợp với cơ quan thú y các cấp thông tin các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò theo quy định. 

(Có gửi kèm Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/5/2021) 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Thanh tra Bộ; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, DTL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Hương Giang 
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