
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1948  /SNN-KHTC 

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo  

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn tỉnh Quảng Trị năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  22  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông; 

   Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường; 

- Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;  

- Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

Nghiệp và PTNT về việc “Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn”;  

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 7725/BNN-

TY ngày 15/10/2019 về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 và Công văn số 4811/UBND-NN 

ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc giao Sở Nông Nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định. 

Sở Nông Nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020 nhằm chủ động công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho 

người chăn nuôi và sức khỏe cho cộng đồng 

 Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch; Sở 

Nông Nghiệp và PTNT đề nghị quý Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo “Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020”. 

(Dự thảo Kế hoạch được đăng tải tại Website:  

sonongnghiep.quangtri.gov.vn mục văn bản dự thảo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có góp ý bằng văn bản gửi về Sở 

Nông Nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y), đồng thời gửi file điện 

tử (bản Word) qua hộp thư: phongquanlydichbenhcntyqt@gmail.com) trước ngày 

29/11/2019 để kịp thời tổng hợp. Nếu đến thời hạn trên, quý Sở, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã không có ý kiến góp ý thì xem như đã nhất 

trí với bản Dự thảo. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Sở, ngành và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã./. 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ Sở (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

mailto:phongquanlydichbenhcntyqt@gmail.com
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