ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:208/UBND-NLN

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 02 năm 2020

V/v triển khai thực hiện phòng chống xâm
nhiễm vi rút Corona và các loại mầm bệnh
nguy hiểm ở động vật

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Ban chỉ đạo 389 Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 724/BNN-TY ngày 01/02/2020 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TTg của
Thủ tướng Chính phủ,
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố
- Chủ động xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với nguy cơ
xâm nhiễm vi rút Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật.
- Tập trung tổ chức triển khai đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống
dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 3310/UBND-NLN
ngày 15/11/2019 về việc tập trung phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ
Đông Xuân; số 153/UBND-NLN ngày 20/01/2020 về việc tiếp tục tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Canh Tý năm 2020.
- Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu động môi trường tại các
vùng trọng điểm, giáp ranh, vùng nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh với vật nuôi
để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay từ đầu
tháng 02/2020.
2. Sở Tài chính khẩn trương báo cáo, đề xuất nội dung thẩm định về cơ
chế tài chính và nguyên tắc hỗ trợ của Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động
vật, thủy sản năm 2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân
dân tỉnh giao tại Văn bản số 28/UBND-NLN ngày 06/01/2020.

3. Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389 Tuyên Quang) tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm
động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với trường hợp mua bán, vận chuyển
trái phép động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện, chủ động
tham mưu đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên: (thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh: (báo cáo);
- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Chuyên viên NLN, TC;
- Lưu VT (Toản).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
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Nguyễn Thế Giang
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