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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiêu hủy gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13, ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; 

 Căn cứ Quyết định 780/QĐ-UBND, ngày 23/6/2012 của U N  t nh 

L ng Sơn về vi c ph   uy t mức h  tr   inh phí ph ng, chống  ịch   nh gia 

súc, gia cầm tr n địa  àn t nh L ng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTTVPT, ngày 22/4/2019 của Đồn 

 i n ph ng P  Mã về Quyết định tịch thu tang vật, phương ti n vi ph m 

hành chính  o  hông xác định đư c chủ sở hữu phương ti n;  i n  ản số 

01/BB-GNTV, ngày 23/4/2019 của Đồn  i n ph ng P  Mã/ Đ P t nh 

L ng Sơn về vi c  àn giao tang vật vi ph m hành chính;  i n  ản  iểm 

tra v  sinh thú y số 05/BB-VSTY, ngày 23/4/2019 cuả Trung tâm  ịch 

vụ nông nghi p huy n Tràng Định về ghi nhận tình tr ng v  sinh thú y 

của động vật, sản phẩm động vật; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm  ịch vụ nông nghi p huy n t i 

Tờ trình số: 34/TTr-TTDVNN, ngày 23 tháng 4 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ti u hủy toàn  ộ 245 con vịt con giống, vận chuyển nhập lậu 

trái phép,  o Đồn  i n ph ng P  Mã/ Đ P t nh L ng Sơn  ắt giữ, lô hàng 

 hông rõ nguồn gốc xuất xứ,  hông có giấy chứng nhận  iểm  ịch vận 

chuyển,  hông đảm  ảo y u cầu v  sinh thú y. 

 Điều 2. Giao cho Trung tâm  ịch vụ nông nghi p và Đồn  i n ph ng 

P  Mã/ Đ P t nh L ng Sơn, cùng các thành vi n tham gia công tác ti u hủy, 

phối h p thực hi n đảm  ảo an ninh trật tự, v  sinh thú y theo quy định. 

 Địa điểm, thời gian ti u hủy: T i  ãi rác xã Quốc Khánh, huy n Tràng 

Định, t nh L ng Sơn. Thời gian từ 15 giờ 30 phút, ngày 23/4/2019 đến  hi 

hoàn thành công vi c. 



 Điều 3. Chánh văn ph ng HĐN -U N  huy n, Giám đốc Trung tâm 

 ịch vụ nông nghi p, Trưởng Đồn  i n ph ng P  Mã và thủ trưởng cơ quan 

có li n quan chịu trách nhi m thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chi cục Thú y t nh L ng Sơn; 

- Thường trực HĐN  huy n ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch U N  huy n;  

- Các Phó Chánh VPHĐN -U N  huy n; 

- Cổng thông tin đi n tử huy n; 

- Lưu Văn thư, (TTDVNN). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 

 


