
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi 

phạm liên quan đến tôm giống, 

tôm thương phẩm, thức ăn tươi 

sống cho thuỷ sản nhập lậu  

 

 

Kính gửi:   

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.  

 

Thực hiện Công văn số 3359/BNN-TY ngày 20/5/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý thủy sản vận chuyển 

qua biên giới, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Chi 

cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, các lực lượng chức năng liên quan tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn biên giới, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành 

vi vận chuyển trái phép tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho 

thuỷ sản qua biên giới. 

2. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các lực 

lượng chức năng liên quan tăng cường nắm tình hình, kiểm soát, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các điểm tập kết, thu gom tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn 

tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu để vận chuyển đi tiêu thụ trong nội địa. 

3. UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức 

năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện tăng cường phối hợp nắm tình hình, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập lậu, vận chuyển, 

thu gom, buôn bán tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản 

nhập lậu tại địa bàn phụ trách./. 

(Công văn số 3359/BNN-TY được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 
            

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c); 

- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, CT, YT; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- CQTTr BCĐ 389 tỉnh;  

- C, PVP, các Phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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