
 

     ỦY BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:   160    /UBND-KT    Bình Thuận, ngày   17    tháng 01 năm 2023 

V/v triển khai thực hiện  

Công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY 

ngày 10/01/2023 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

 

 Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY 

ngày 10/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng 

cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn 

nuôi, giết mổ gia súc (gửi kèm). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, 

xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất 

cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn 

tỉnh theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY ngày 10/01/2023; đồng thời, định kỳ vào 

ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thông qua Cục Chăn nuôi, Cục Thú y) để tổng hợp. Quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

KHẨN 

Nơi nhận:  

- Như trên;                  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Sở Công Thương; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu VT, KT, Vân. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh 
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