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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bạch Thông, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hết dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông 

 

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

Căn cứ Luật Thú y, ngày 19/6/2015; 

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

và phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Phủ 

Thông, huyện Bạch Thông; 

Căn cứ Văn bản số 374/CNTY-QLDB&CN, ngày 21 tháng 8 năm 2020 của 

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

điều kiện công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Bạch Thông;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Phủ 

Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện phối hợp với UBND thị trấn Phủ Thông 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; đồng thời tham mưu, đề xuất kịp thời 

cho UBND huyện tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ theo đúng quy 

định hiện hành. Giao UBND thị trấn Phủ Thông chỉ đạo các hộ chăn nuôi duy trì đàn 

lợn hiện có và sử dụng những con giống tự sản xuất tại địa bàn; tránh nhập lợn giống 

từ các địa phương khác không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch về nuôi. 

 



 

Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản huyện phụ trách thị trấn 

Phủ Thông; 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 thị trấn Phủ Thông 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); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh (B/c); 
- Chi cục CN &TY tỉnh (B/c); 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UBND thị trấn Phủ Thông; 
- Lưu : VT,THKT. 
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