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V/v Đài Loan công bố sửa đổi “Quy định
phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật”

Kính gửi:
- Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII;
- Chi cục Kiểm dịch các vùng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Ngày 02/01/2019, Cục Thú y nhận được Công hàm 145/VECO-TV ngày
14/12/2018 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc về việc Đài
Loan công bố sửa đổi “Quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật”, mục
đích của việc sửa đổi là nhằm đề phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào
Đài Loan. Nội dung của bản sửa đổi tập trung vào quy định việc khai báo kiểm
dịch đối với khách du lịch khi nhập cảnh vào Đài Loan cũng như mức xử phạt đối
với những hành vi không khai báo kiểm dịch.
Cục Thú y thông báo đến Chi cục Thú y các vùng, Chi cục Kiểm dịch động
vật các vùng biết, triển khai thực hiện.
Kèm theo công văn này gồm bản sao Công hàm của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.
Chi tiết văn bản công bố và nội dung sửa đổi được đăng tải trên website của
Cục Kiểm dịch phòng dịch động thực vật, Ủy Ban Nông nghiệp Đài Loan. Để biết
cụ thể nội dung sửa đổi vui lòng truy cập vào đường link sau: www.baphiq.gov.tw
Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu VT, HTQT.
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