
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020
 

V/v lấy ý kiến về các dự thảo Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm, động vật thủy 

sản và tiêm phòng vắc xin gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

 

 

                          Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 220/TTr-SNN&PTNT ngày 

20/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban 

hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025 và Công văn số 4550/SNN&PTNT-CNTY 

ngày 24/11/2020 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của 

các sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở 

mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025 và 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; trên 

cơ sở đó, nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (612.2020) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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