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Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2019 
 

V/v xem xét giải thể các chốt 
kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển 
động vật, sản phẩm động vật  

 

ơ 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Xem xét Công văn số 880/UBND-NN ngày 15/8/2019 của UBND huyện 
Đình Lập về việc xin rút các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 
có liên quan đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động các chốt kiểm dịch, kiểm soát 
vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi được thành lập tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 
của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xem xét tiếp tục cho tồn tại hoặc giải thể 
các chốt nếu xét thấy không cần thiết; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 28/8/2019. 

(Công văn số 880/UBND-NN được gửi kèm theo qua eOffice). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, CT, GTVT; 
- Công an tỉnh, Cục QLTT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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