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TÌNH HẢ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ố - . m  /UBND-NN&TNMT Hà Nam, ngày/¡4 tháng /iJ i năm 2020
V/v thực hiện Chỉ thị số 8634/CT- 
BNN-TY và Chỉ thị số 8711/CT- 
BNN-TY về tập trung triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi 
cục trên trâu, bò; dịch bệnh bệnh gia 

súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- Uy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY 
ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc tập trung triển khai quyết 
liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông 
Xuân (vãn bản gửi kèm theo Công văn); ủy  ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, ohối hợp với các Sở, 
ngành, ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan 
tham mưu cho ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội 
dung của Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY và Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY nêu trên; 
định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng 
mắc về ủy  ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời 
phối hợp, có biện pháp chỉ đạo hiệu quả.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở, ngành, ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn 
vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện và phối 
hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt các 
nội dung tĩên.ht'

Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Nam;
- VPUB: LĐVP (3), NN&TNMT;
- Lưu: VT.
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