
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 
 

V/v thực hiện Chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống bệnh DTLCP phát sinh,  

lây lan ra diện rộng 
 
 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thông tin và Truyền thông; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 4529/VPCP-NN ngày 08/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc 

tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan ra diện rộng, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, 

đôn đốc các huyện, thành phố triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp ngăn 

chặn, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn với tinh thần "dập 

dịch như chống giặc", phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tránh tâm 

lý chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan diện rộng. Khẩn trương rà soát, chi trả 

kinh phí cho các hộ, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi để có 

nguồn lực tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn chỉ đạo hệ thống ngân hàng, 

các tổ chức tín dụng trên địa bàn ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn và 

mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo tinh 

thần chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng 

Nhà nước. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông 

tấn, báo chí trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan đoàn thể 

các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp chăn nuôi, 

tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng 

“găm” lợn, đẩy giá tăng cao quá mức để bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn 

nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng, ổn định thị trường 

thịt lợn trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, CT, KHCN; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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