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Số:  158/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long 

móng ở gia súc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đọan 2007-2010
______________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long 
móng ở gia súc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm tại Tờ trình số 1356/TTr-
STSNL ngày 28 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt Chương trình khống chế và 
thanh toán bệnh lở mồm long móng ở gia súc,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều 1. Phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long 
móng (viết tắt là LMLM) ở gia súc giai đọan 2007-2010 với các nội dung chủ yếu 
sau:

1. Mục tiêu: 
a. Mục tiêu chung: Hạn chế đến mức thấp nhất và tiến đến thanh toán dịch 

LMLM ở gia súc theo mục tiêu của Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán 
bệnh LMLM ở gia súc giai đọan 2007-2010; đảm bảo môi trường không chứa mầm 
bệnh, không cho dịch bệnh phát sinh, góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển.

b. Mục tiêu cụ thể: Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM ở gia súc bao gồm trâu 
bò, dê, cừu và lợn giống (lợi đực, lợn nái, kể cả lợn hậu bị) ở vùng có nguy cơ cao về 
dịch bệnh đạt tỷ lệ trên 90%. 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2007-2010.
3. Dự toán kinh phí:
Tổng kinh phí theo dự toán là 3.946.840.000 đồng (ba tỷ, chín trăm bốn mươi 

sáu triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng). 



Trong đó:
- Trung ương hỗ trợ (tiền vắc xin) : 3.292.800.000 đồng
- Thành phố : 654.040.000 đồng 
(Kinh phí thành phố đảm bảo để chi: tiền công tiêm phòng, hỗ trợ lực lượng chỉ 

đạo triển khai; kinh phí khử trùng, tiêu độc; kinh phí tuyên tuyền, hội thảo. Khoản 
kinh phí này chỉ được thanh toán khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Sở Thủy sản - Nông lâm căn cứ nội dung Phương án đã phê duyệt làm việc với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký vắc xin; phối hợp với các sở, ngành 
liên quan tổ chức thực hiện đạt hiểu quả, đúng tiến độ.

- Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình UBND thành 
phố phê duyệt dự toán kinh phí phần do ngân sách thành phố đảm bảo để Sở Thủy 
sản - Nông lâm thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đ iều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản - 

Nông lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Hòa Vang, UBND quận 
Cẩm Lệ, UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Ngũ Hành Sơn; Chi cục trưởng Chi 
cục Thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

                                          KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Chính


