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Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

CÔNG ĐIỆN
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

ĐIỆN:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy,
- Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 29 tỉnh, thành phố
trong cả nước. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đã có
biểu hiện dịch bệnh tại thị trấn Cẩm Xuyên, nguy cơ đe dọa rất cao ngành
chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019 kịp thời vụ, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn
trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 1407CĐ/TU, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số
06/CĐ-UBND, ngày 10/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục
triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi. Đồng thời tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động giống, vật tư
nông nghiệp, nguồn nước, đẩy nhanh tiến độ làm đất, đảm bảo kịp thời vụ và
hoàn thành chỉ tiêu diện tích, giành thắng lợi vụ sản xuất Hè Thu - Mùa 2019,
góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.
2. Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thành phố,
thị xã chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tập
trung cao nhất, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt phải
thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm soát, quản lý vận chuyển, buôn bán, giết
mổ gia súc đến tận từng hộ gia đình; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Khi phát hiện phải xử lý khẩn trương, kịp thời, dứt điểm, không để dịch bệnh
lây lan.
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3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
chủ động nghiên cứu chính sách đảm bảo sát thực tế, khi xuất hiện dịch bệnh
thì kịp thời ban hành để góp phần xử lý triệt để.
4. Các đồng chí Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
phân công thành viên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa
phương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh và chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019.
Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi
việc thực hiện Công điện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm
túc Công điện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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