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S6: JdYUBND-NL 

V/v tip tic tAng ctr&ng Cong tác 
quàn 1, kiêm soát loài torn càng 

dO vã Ioài torn hum nuàc ng9t 
trén dja bàn tinh 

Gia Lai, ngày cx  tháng 9 nám 2019 

KInh gCri: 
- Các S&: Nông ngbip và PTNT, Tài nguyen và 

Môi trung, Thông tin và Truyên thông; 
- Cic Quãn 1 thj trueing tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô. 

Thirc hin Cong van s 6862/BNN-TCTS ngày 18/9/2019 cüa BO Nông 
nhip va Phát triên nông thôn ye tiêp tic tAng cu&ng cong tác quán 1', kiêm soát 
dôi vâi torn him nuâc ngQt, torn càng dO, UBND tinh có kiên chi do nhu sau: 

1. Sâ Nong nghip và Phát trin nông thôn, So Tài nguyen và MOi truYng, 
SO Thông tin và Truyên thông, Cc Quán 1 thj tru&ng tinh và UBND các huyn, 
thj xA, thành phô: 

- Theo chüc nAng, nhirn vii cUa ngành tip tic tAng cu&ng Cong tác quân 1, 
kiêm soát loài torn càng dO và loài torn hum nithc ng9t trên dja bàn tinh theo chi 
do cüa Bô Nông nghip vã Phát triên nOng thôn t?i  Cong vAn so 6862/BNN-TCTS 
ngãy 18/9/20 19 và UBND tinh ti Cong van so 1192/LJBND-NL ngày 04/6/2019; 

- Báo cáo vic trin khai thigrc hin gCri v SO Nông nghip và Phát trin nông 
thôn truOc ngày 03/10/2019 dê tong hçp. 

2. SO Nông nghip và Phat trin nông thôn thng hcip, tham muu, dr thão báo 
cáo cüa UBND tinh v két qua triên khai thirc hin cong tác quán 1', kiêm soát dôi 
vOi torn hum nuOc ng9t, torn càng dO trén dja bàn tinh, gCri ye UBND tinh tnrOc 
ngày 05/10/2019 dé báo cáo B Nông nghip và Phát triên nông thôn theo yêu cãu. 

Nhn duçic Cong vAn nay, yeu cu sO, ngành, dan vj, dja phixang lien quan 
triên khai thrc hin./. —Z. 

Nci nh?in: 
-Nh,.rtrën; 
- Ch tich,  các PCT UBND tinh; 
- Báo Gia Lai, DAi Phát thanh và TH tinh; 
- CVP, các Phó CVP UBND tinh; 
- Liru VT, KTTH, NL. 
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