
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về tái đàn, tăng đàn lợn bảo 

đảm an toàn sinh học 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn 

bảo đảm an toàn sinh học, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

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

cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Công văn trên; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND 

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả phòng, chống dịch bệnh, 

kết quả tái đàn, tăng đàn và thực hiện các giải pháp kiểm soát giá thịt lợn trên 

địa bàn theo quy định. 

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn chỉ đạo các tổ chức tín dụng 

trên địa bàn ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn 

an toàn dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

tại Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 và Công văn số 4666/NHNN-

TD ngày 19/6/2019 về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng 

của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

 (Công văn số 1965/BNN-TY được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, KHCN; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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