
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 5766/VPUBND-KTN An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2019 
V/v triển khai các giải pháp phòng 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm vụ Đông Xuân 2019 -2020    

 

                   

                 Kính gửi:  

    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                                - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                - UBND các huyện, thị xã và thành phố. 

  Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 

01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ 

Đông Xuân; vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã 

và thành phố (theo chức năng, nhiệm vụ được giao) triển khai thực hiện nội 

dung tại điểm a và c của khoản 1 Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 

01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

An Giang và đề nghị Báo An Giang triển khai thực hiện nội dung liên quan tại 

điểm b của khoản 1 Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã và 

thành phố, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh - Trần Anh Thư; 

- Báo AG; Đài PT-THAG 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

 

(Kèm Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY) 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 
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