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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2919/UBND-NNTN
V/v ban hành văn bản
chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt
các biện pháp phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 1404/SNNPTNT ngày 04/6/2019 về việc đề nghị ban hành văn
bản tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương tập trung triển
khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019,
các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian
vừa qua.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:
a) Trên cơ sở nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tại Công văn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 về việc hướng
dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ
lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (bản chụp kèm theo), ban hành văn bản
hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành động
ứng phó cụ thể của địa phương bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong
công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
b) Khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua
hóa chất, dụng cụ và vật tư phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa
bàn tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019, gửi Sở Tài chính thẩm
định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định trước ngày
20/6/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 323).
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