
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG  

 

Số:         /VP-KTN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

V/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch cúm A(H5N1) trên gia 

cầm và ở người 

 

 

 
 

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

  
 

Thực hiện Công văn số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên và Công văn số 81/UBND-KTN ngày 

05/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định. 

(Công văn số 167/TTg-NN được sao gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, Y tế, TT&TT, NgV; 

- BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh; 

- Cục Hải quan, Cục Quản lý thịt trường; 

- UBND các huyện, TP; 
- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTTH, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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