UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2095 /UBND-KT

Sơn La, ngày 07 tháng 06 năm 2022

V/v tăng cương phòng chống dịch
tả lợn Châu Phi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn số 3514/VPCP-NN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Văn
phòng Chính phủ về tình hình dịch tả lợn Châu Phi và công tác phòng, chống dịch
bệnh. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị
liên quan tập trung triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi, 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, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để
dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.
2. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành
thú y các cấp, nhất là tại cấp huyện, cấp xã theo đúng chủ trương của Đảng, quy
định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ bảo đảm đủ năng lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả.
3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về
tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây
lan và các biện pháp phòng dịch bệnh./.

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 06 bản.
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PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công
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