
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Trực Ninh, ngày       tháng  01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hết dịch cúm gia cầm A/H5N8 

 trên địa bàn xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thú y năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ- UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Trực Ninh về việc công bố dịch cúm gia cầm A/H5N8 trên địa bàn 

xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm DVNN; đề nghị của UBND xã Trực 

Thuận tại báo cáo số 166/BC-UBND ngày 04/01/2022 và hồ sơ kèm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố hết dịch cúm gia cầm A/H5N8 trên địa bàn xã Trực 

Thuận, huyện Trực Ninh, kể từ ngày 14/01/2022. 

 Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Trực Thuận tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

công tác quản lý, giám sát phát hiện, phòng dịch, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, 

không để phát sinh ổ dịch mới và tái phát ổ dịch cũ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh động vật; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;  

Chủ tịch UBND xã Trực Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 3;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                 

 
Lưu Văn Dương 
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