ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHO QUAN
Số: 934

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nho Quan, ngày 10 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xã Lạng Phong
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN
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 PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3006/CĐ-XN ngày 06/5/2022
của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương; tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi tại xã Lạng Phong;
Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Lạng Phong, huyện
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Giao UBND xã Lạng Phong kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;
thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, bao vây ổ
dịch, không để bệnh dịch lây lan, nhanh chóng dập dịch.
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn
đốc UBND xã Lạng Phong triển khai công tác phòng, chống dịch; đề xuất thực
hiện các chế độ, chính sách trong phòng, chống, dập dịch; tổng hợp tình hình và
kết quả công tác phòng, chống, dập dịch, thường xuyên báo cáo UBND huyện
để kịp thời chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch
UBND xã Lạng phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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