
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SNN-CNTY 

Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo 

Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da 

nổi cục giai đoạn 2022-2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn  

          Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học 

và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng TS-KTTH; KHTC; Trung tâm Khuyến nông. 

 

Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da 

nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030”. 

Để triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục giai đoạn 

2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng chống bệnh Viêm da nổi 

cục giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Bản dự thảo Kế hoạch gửi 

kèm). 

 Để có cơ sở trình UBND tỉnh văn bản theo đúng trình tự, đảm bảo thời 

gian theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các Sở, UBND 

các huyện và thành phố Lạng Sơn, các đơn vị trực thuộc Sở, tham gia góp ý vào 

bản dự thảo và gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT trước ngày 15/11/2021 (bản 

mềm qua hộp thư: (chicucthuylangson@gmail.com) để Sở Nông nghiệp & 

PTNT tổng hợp hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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