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

 
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2019 

V/v sơ kết, báo cáo kết quả thực 
hiện Chương trình quốc gia khống 

chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 5474/BNN-TY ngày 01/8/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực 
hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan liên quan sơ kết, đánh giá thực hiện Chương trình quốc 
gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn theo tinh thần Quyết định 
số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo nội dung yêu cầu, hoàn 
thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/8/2019. 

 2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo sơ kết đánh giá, tổng hợp báo cáo 
kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 
trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 13/8/2019 
để tổng hợp. 

 (Công văn 5474/BNN-TY được gửi kèm qua eOffice). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, GD&ĐT, TT&TT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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