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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày 01  tháng 7  năm 2021 
   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Đức Thọ  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ  Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNN-PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

NN&PTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện 

Đức Thọ về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; 

Căn cứ văn bản số 340/CNTY-QLTY ngày 25/6/2021 của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y về việc công bố hết  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Đức Thọ; 

Xét đề nghị của Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN tại tờ trình số   

92/TTr-TT ngày 21/6/2021 về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn các xã, thị trấn huyện Đức Thọ và Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, thị trấn 

(Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân, An Dũng, Thị trấn Đức Thọ, 

Tân Hương) kể từ ngày 20/6/2021. Các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận 

chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn các xã, thị trấn nói 

trên được hoạt động trở lại bình thường theo quy định của Luật Thú y và các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; các thành viên Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh động vật; Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT, Giám đốc 

Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tại căn cứ tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2;  

- Sở Nôngg ngiệp&PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Văn phòng cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,NN.                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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