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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã  

Cao Tân huyện Pác Nặm 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc  Kạn về việc Ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

UBND huyện Pác Nặm về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp 

với Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác Nặm; 

Căn cứ Quyết định số: 1522/QĐ-UBND, ngày 02/8/2019 của UBND huyện 

Pác Nặm về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Tân 

huyện Pác Nặm; 

Căn cứ Văn bản số 350 /CNTY-QLDB&CN, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả thẩm định điều 

kiện công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Xét đề nghị của Phòng NN&PTNT tại Tờ trình số: 87/TTr-NN&PTNT ngày 

01/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Tân, 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2019. 

Điều 2: Giao các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – 

Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND xã Cao Tân hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi theo quy định, thực hiện 

tốt công tác quản lý, giám sát phát hiện bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng, không để 

dịch bệnh tái phát.  

Đồng thời các đơn vị tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND huyện tổ chức 

thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND xã Cao Tân; các thành 
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viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi huyện và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  
- Như điều 3 (T/h); 

- TT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT; 

- Chi cục CN &TY; 

- TT. HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các đoàn thể huyện ; 

Gửi bản giấy: 
- Phòng Nông nghiệp&PTNT ; 

- Phòng TC-KH ; 

- Kho bạc nhà nước; 

- UBND xã Cao Tân ; 

- Lưu: VT. HSCV 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Hưng 
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