
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
______________ 

Số: 3973/VPCP-NN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

         

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020 

V/v tình hình dịch châu chấu sa mạc 

đang bùng phát tại một số quốc gia và đề 

xuất kế hoạch ứng phó 

          

                Kính gửi:  

                - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

         - Bộ Quốc phòng; 

         - Bộ Tài chính. 

 Về báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 

1882/BC-BNN-BVTV ngày 13 tháng 3 năm 2020) về tình hình dịch châu chấu sa 

mạc đang bùng phát tại một số quốc gia Trung Đông, Châu Phi, Nam Á và đề xuất 

kế hoạch ứng phó, ý kiến của Bộ Tài chính (tại văn bản số 4934/BTC-HCSN ngày 

22 tháng 4 năm 2020), Bộ Quốc phòng (tại văn bản số 1282/BQP-TM ngày 13 

tháng 4 năm 2020 ), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của 

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng tại văn bản nêu trên (được gửi kèm theo), chủ động 

phòng chống dịch bệnh châu chấu trong đó chú ý bố trí kinh phí cũng như công tác 

dự trữ, không để bị động; đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, 

địa phương liên quan, có phương án dập dịch kịp thời trong trường hợp dịch bệnh 

châu chấu xâm nhập và gây hại tại Việt Nam. 

 Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và cơ quan, địa phương liên quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, 

  Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

  Vụ KTTH; 

- Lưu: VT, NN (2) Hg. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

          PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

   Nguyễn Cao Lục 
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