ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4141 /SNN&PTNT-CNTY

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v đề nghị ban hành văn bản gửi Bộ
Nông nghiệp và PTNT đề nghị hỗ trợ
hóa chất sát trùng từ nguồn Dự trữ
quốc gia để xử lý môi trường sau mưa
bão và phòng, chống dịch bệnh động
vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Nguyễn Đức Quyền tại Công văn số 14850/UBND-NN ngày 22/10/2020 về việc
tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi và
tổng vệ sinh, sát trùng, phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa, lũ.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện
rộng trong thời gian tới là rất cao; hiện tại nguồn hóa chất sát trùng chủ động từ
nguồn ngân sách tỉnh chưa đủ để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch.
Để kịp thời có đủ số lượng hóa chất sát trùng phục vụ xử lý môi trường và ngăn
chặn, khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề
nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT
hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa 20.000 lít hóa chất sát trùng để thực hiện công tác xử
lý môi trường sau mưa bão và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
(có dự thảo Văn bản gửi kèm theo).
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CNTY.
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