
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 321/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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 Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi;  

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Công văn số 476/TY-DT ngày 23/3/2020 của Cục Thú y về việc công 

bố hết dịch Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 454/TTr-SNN, ngày 

24/3/2020. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

Điều 2. Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt 

chẽ đàn lợn, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định trên phạm 

vi toàn tỉnh, đề phòng phát sinh ổ dịch mới, tái phát ổ dịch cũ. Các hoạt động lưu 

thông, mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh được trở lại bình thường 

và thực hiện theo đúng các qui định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công Thương, 

Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Thú y; 

- U1, U4, V3; 

- Tv BCĐ Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1.                           

CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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