
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-NLN 
V/v tham mưu triển khai Kế hoạch 

quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

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

 

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 

07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025” (Văn bản được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh). Về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 

ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương liên quan nghiên cứu các nội dung Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ; 

trước ngày 20/7/2020, tham mưu văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo, 

triển khai thực hiện tại Tỉnh. 

Căn cứ chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện. 

  
Nơi nhận: 
- CT, PCT2; 

- Như trên; 

- Chi cục Chăn nuôi Thú y; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, BBT, NLN1,2. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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