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Kính gửi:  

- Các Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 4529/VPCP-NN ngày 08/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tâp trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan 

diện rộng. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Chủ trì bố trí đoàn công tác kiểm tra liên ngành, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ 

trợ các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Không để bệnh dịch lây lan trên diện rộng. Đẩy mạnh tái đàn và tăng đàn lợn tại 

những nơi đáp ứng đủ điều kiện về an toàn dịch bệnh.  

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh với phương châm "dập dịch như chống giặc" phát huy vai 

trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế 

dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.  

- Rà soát, chi trả kinh phí cho các hộ, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh 

dịch tả lợn châu Phi để có nguồn lực tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn. 

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân 

hàng trong tỉnh tạo điều kiện ưu tiên tín dụng cho người chăn nuôi bị thiệt hại do 

V/v tập trung tập trung phòng, chống bệnh 

DTLCP phát sinh, lây lan diện rộng  
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bệnh Dịch tả lợn châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn và 

mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo các văn 

bản chỉ đạo của ngành Ngân hàng.  

4.  Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Báo Tuyên Quang, Đài 

phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở 

nhiều cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về các biện pháp chăn 

nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình 

trạng “găm” lợn, đẩy giá tăng cao quá mức; bảo đảm hài hòa lợi ích của người 

chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng. Đồng thời 

tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế 

như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; chủ động 

kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./. 

 
Nơi nhân:                
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, NLN  (Toản). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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