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GIẤY MỜI 

Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra 

 công tác tái đàn chăn nuôi lợn và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-SNN ngày 16/7/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn về chương trình kiểm tra công tác tái đàn chăn nuôi lợn 

và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh; UBND huyện mời đại diện các thành phần như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.  

- Đại diện lãnh đạo UBND xã  Tân Thành và thành phần liên quan (do 

UBND xã mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8h00, ngày 23/7/2020 (Thứ năm). 

3. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Tân Thành 

 4. Nội dung kiểm tra:  

a) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND 

ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

b) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 739/UBND-KT 

ngày 03/7/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, 

ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh;   

c) Công tác hướng dẫn nhân dân tái đàn chăn nuôi theo Hướng dẫn số 

03/HD-SNN-CNTY ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT một số biện 

pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, thời điểm tái đàn sau dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi; 

d) Tình hình chăn nuôi đến ngày kiểm tra, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn 

sang gia súc, gia cầm khác. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện tái đàn chăn nuôi lợn. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND xã Tân Thành 

tổng hợp, xây dựng báo cáo theo yêu cầu; chuẩn bị tài liệu cho các thành phần 

dự buổi làm việc. 



- Bố trí thành phần làm việc với Đoàn; chuẩn bị địa điểm làm việc sau khi 

đi kiểm tra thực tế; bố trí thành phần dẫn Đoàn kiểm tra thực tế tại hộ chăn nuôi 

(chọn 02- 03 hộ tái đàn chăn nuôi lợn).  

- Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách chuẩn bị ý kiến phát biểu tại 

buổi làm việc với Đoàn kiểm tra. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian 

và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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