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Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 
 

V/v tổng kết Chương trình Quốc 

gia phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng giai đoạn 2016 -2020 

 

 

 
 

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

 

Thực hiện Công văn số 271/BNN-TY ngày 09/01/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và 

tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai 

đoạn 2016-2020, 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 các cơ 

quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội 

dung năm cuối của Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long 

móng giai đoạn 2016-2020; tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương 

trình trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo yêu cầu tại Công văn trên; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo, xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 271/BNN-TY được sao gửi kèm theo trên iOffice). 

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; 

- UBND các huyện, TP; 
- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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