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Số: 219/UBND-NN&PTNT 
V/v triển khai Hướng dẫn số 03/HD-SNN-

TY ngày 28/02/2020 hướng dẫn 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 trên địa bàn huyện 

Tràng Định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tràng Định, ngày 06  tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SNN-TY, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

Hướng dẫn 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  

Để phòng, chống dịch tả lợn Châu phi (DTCP) có hiệu quả và từng buớc 

tái đàn nhằm khuôi phục chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện và khuyến cáo một số 

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

lợn Châu phi (DTCP) trên địa bàn huyện và các nguyên tắc tái đàn. UBND 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan triển khai các nội 

dung theo hướng dẫn số 03/HD-SNN-TY ngày 28 tháng 02 năm 2020 hướng 

dẫn 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.  

(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-SNN-TY ngày 28 tháng 02 năm 2020 

Hướng dẫn 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) 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

xã, thị trấn phản ánh về UBND huyện thông qua phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thôn theo số điện thoại 0253.883.082 để kịp thời phối hợp xử 

lý./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  huyện; 

- Lưu: Văn thư, NN&PTNT. 

 Q.CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 
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