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S& .Z9LJ' /UBND-NN
V/v tang cung cong tác quãn 19
dê diéu và chuán bj sn sang h
dê, chng bo lii näm 2020

Quáng Trj, ngày O3 tháng Z nám 2020

Kmnh gui:
- Các Sâ: Nông nghip và Phát triên nông thôn, Tài nguyen
và Môi truè'ng, Giao thông vn tãi, Xây dirng, Kê ho.ch Va
Dâu tu, Tài chInh;
- Cong an tinh;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô.
Ngày 25/02/2020, B Nông nghip và Phát trin nông thôn ban hânh Chi
thj so 1391/CT-BNN-PCTT v vic tang cuèng cOng tác quàn 19 dê diu và
chuân bj sn sang h dê, chng bâo 1Q nàm 2020; Nhm tip tc dy manh, tang
ciiing cong tác quân 19 dê diu, dam bâo an toàn cong trInh trong müa mua bâo
näm 2020 và triên khai thrc hin Chi thj ciia B Nông nghip và Phát triên nông
thOn; UBND tinh yêu cu các Sâ, Ban, ngành, dja phucmg lien quan thirc hin
mt sO ni dung tr9ng tam sau:
1. Tip tiic trin khai thrc hin nghiêm ni dung các Chi thj: so 03/CTTTg ngày 03/02/20 16 cüa Thu tuâng ChInh phü ye vic tang cu?ng cong tác
phông, chông thiên tai và tim kiêm cru nn giai doan 2016-2020; s 24/CT-TTg
ngày 07/10/2019 cüa Thu tuàng ChInh phü ye vic tang cung xir 19 vi phm
pháp 1ut ye dê diêu; s 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/02/2020 cüa B NOng
nghip và PTNT v vic tang cuông Cong tác quân 19 dê diu và chuân bj s.n
sang h dê, chông bão lü näm 2020; s 17/CT-UBND ngày 10/12/2019 cüa
UBND tinh ye vic ye vic tang cu&ng quãn 19, xir 19 vi phm pháp 1u.t ye dê
diêu và các hoat dng khai thác, vn chuyên, tp kit, kinh doanh cat, sôi lông
song trái phép trên dja bàn tinh Quàng Trj.
2. Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn
- Chü tn, phi hçp vui UBND các huyn, thj xä, thành phô to chirc kiOm
tra, dánh giá hin trng h thng de diu trén dja bàn tinh nh&m kjp thai phát
hin nhung hu hOng, các yu t bt Igi có nguy cci de d9a dn an toàn dê diCu;
Kim tra, dOn doe các dja phuong khân truang tu bô, khàc phc hu hông các
cong trInh dê diêu dam bâo an toàn truOc rnüa mua bão; tng hQ'p danh miic các
cong trInh hu hông iOn vu9t qua khã näng can di cUa dja phuing dé báo cáo,
dê xuât UBND tinh xern xét, chi do xr 19 kjp thM;
- Chi dto, dOn dc các dja phuang xây drng, phê duyt phixcmg an h dê
theo phung châm "4 ti ch" dam bão phu hqp vOi tüng dja bàn ci the, dOng
thOi t chIrc din tp phucmg an h dê dOi vOi các tuyên xung yêu nhäm chü
dng üng phó trong müa mua bao;
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- Phi hcip vOi UBND các huyn, thj xâ, thành phô chi dto các chü dâu tu
khân truang day nhanh tiên d hoàn thành các cong trInh lien quan den dê diêu
truOc müa mua bâo, dc bit là các cong trinh khäc phic, xO l' khân cap st 10
dé diêu, bO song, b biên, dông th0i Co phuang an irng phó dam bào an toàn khi
Co mua bäo xày ra;
- Hu&ng dan, kiêm tra cOng tác quán l', khai thác, duy tu, bâo v dé diêu
truOc, trong và sau müa mua bâo nhäm dam báo an toàn cong trInh;
- Tang cu?ng kiêm tra, rà soát tInh hInh vi phm pháp 1ut ye dê diêu trên
da bàn tinh nhàm kjp thOi phát hin, ngãn chtn, xO 1 các hành vi vi phm pháp
lut ye dê diêu.
3. UBND các huyn, thj xã, thành phô
- PhOi hçp vOi SO NOng nghip và Phát triên nông thôn tiên hành kiêm
tra, rà soát, dánh giá hin trng các cong trInh dê diêu thuc dja bàn quán 1';
Chü dng can dOi, bo trI nguôn ngân sách dja phiiong, huy dng lirc li.rgng, v.t
tu, phucrng tin khân truclng tu bô, khãc phc hu hông các Cong trInh dê diêu
nhäm dam bão an toàn truOc müa mua bào; dOi vOi nhQng hu hông lOn vuqt qua
khâ näng cüa dja phuong kjp thOi báo cáo ye SO Nông nghip và Phát triên nông
thôn dê tong hp, báo cáo UBND tinh;
- To chtirc xay dirng, phé duyt phucmg an h dê theo phucing châm "4 ti
the, dông thOi tO chOc diên tp
chô" dam báo phü hçip vOi trng dja bàn
phucing an h dê dôi vOi các tuyên xung yêu nhàm chü dng &ng phó trong müa
mua bäo;
- Chi dao UBND các xâ. phuOng, thj trân bô trI hrc krcing to chOc quán l,
khaithác, báo v de diêu và thirc hin cong tác tuân tra, canh gác trong müa mua
iü dê phát hin và xO l' kjp thOi các sir cô ye dê diêu;
- Tang ci.rOng thanh tra, kiêm tra, xO l' các hành vi vi phm pháp 1ut ye
dê diêu; To chOc quàn l' chtt chê vic sO diing dat 0 bâi song, lông song dam
bâo dung quy djnh.
4. Các SO: Tài nguyen và MOi truOng, Giao thông v.n tái, Xây dirng, K
hoach và Dau tu, Tài chInh, Cong an tinh
Can cO pham vi, chOc näng, nhim vi ducic giao tiêp tVc triên khai thirc
hin các ni dung Chi thj so 17/CT-UBND ngày 10/12/2019 cüa UBND tinh,
dông th&i phôi hqp vOi SO NOng nghip và Phát triên nOng thOn Va UBND các
huyn, thj xâ, thành phô tang cuOng cong tác quán 1' dê dieu, chuân bj san sang
vt tu, ph.xung tin dê h dê, chOng bao, lü näm 2020.
UBND tinh yeu câu Giám doe các SO, ngành lien quan và ChO tjch
UBND các huyn, thj xa, thành phO nghiem toe triên khai thirc
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Niinhân:
- Nhu trén;
- B Nông nghip & PINT (B/c);
- TT.TU, TT.HDND tinh (B/c);
- CT UBND tinh (B/c);
- Dãi PTTH tinh, Báo Quãng Trj;
- Trung tam Tin hyc tinh;
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