
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 776 /VP-KTN  Lạng Sơn, ngày  05 tháng 3 năm 2019 
V/v triển khai nhiệm vụ phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ề 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
 

Để chủ động trong công tác phòng, chống  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên 
địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai một số nhiệm vụ sau: 

a) Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) 
triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, cụ 
thể: Xây dựng báo cáo về tình hình và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát bệnh 
dịch trên địa bàn. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
10/3/2019. 

b) Trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

c) Xây dựng kịch bản ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ họp 
trực tuyến. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội  
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