
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN     Đình Lập, ngày     tháng  4  năm 2020 
V/v rà soát, xác định tổng hợp 

số liệu lợn chết, ốm, buộc phải 

tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu 

Phi tại các đơn vị lực lượng vũ 

trang trên địa bàn  

 

 

   Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

- UBND các xã: Bắc Xa, Bính Xá và Lâm Ca; 

 

Thực hiện Công văn số 455/SNN-CNTY ngày 31/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, xác định tổng hợp số liệu lợn 

chết, ốm, buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi tại các đơn vị lực lượng vũ 

trang trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

 Tổng hợp số liệu báo cáo UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT trước ngày 15/04/2020 theo yêu cầu (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

bản mềm gửi vào địa chỉ Email: chicucthuylangson@gmail.com). 

2. UBND các xã Bắc Xa, Bính Xá, Lâm Ca 

 Rà soát, lập hồ sơ xác định chính xác việc các cá nhân tự bỏ kinh phí ra 

chăn nuôi, chỉ sử dụng đất của đơn vị lực lượng vũ trang (xác định thuộc đối 

tượng hộ gia đình thì được hưởng chế độ hỗ trợ), gửi phòng Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp (Có danh sách gửi kèm); 

Sau khi rà soát lập hồ sơ gửi về phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

12/4/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

yêu cầu; bản mềm gửi vào địa chỉ Email: nongnghiepdinhlap@gmail.com);  

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã Bắc Xa, 

Bính Xá, Lâm Ca khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Trong quá 

trình tổng hợp, nếu có vướng mắc thông tin về số điện thoại 0976.313.092 để 

được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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