
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-KT 

V/v tập trung triển khai quyết liệt 

các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra 

diện rộng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi nói chung, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi nói 

riêng, tuy nhiên kết quả tổ chức thực hiện chưa cao, dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để. Qua báo cáo của cơ quan chuyên môn cho 

thấy, tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang tiếp tục có nhiều diễn biến phức 

tạp, đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn tỉnh bệnh dịch đã xảy ra tại 780 hộ/302 

thôn/103 xã/11 huyện, thành phố, với 2.387 con lợn bệnh (tương đương trọng 

lượng 110.795 kg) phải tiêu hủy; đây là số liệu rất đáng báo động, trong bối cảnh 

kinh tế - xã hội đang chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu 

năm 2020. 

Để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh trên địa bàn, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm 

túc, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa các giải pháp phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Ban Bí 

thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND tỉnh đã ban hành, trong đó trọng tâm tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố thành lập ngay các đoàn 

công tác do lãnh đạo Sở làm Trưởng đoàn, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố 

làm phó Trưởng đoàn xuống các xã, phường, thị trấn có các ổ bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi chưa qua 30 ngày để chỉ đạo, triển khai các biện pháp dập dịch; đồng 

thời cử Tổ cán bộ kỹ thuật gồm cán bộ của Chi cục Thú y tỉnh, cán bộ Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố xuống hỗ trợ các xã, phường, thị trấn có ổ 

dịch chưa qua 30 ngày triển khai cấp bách các biện pháp ngăn chặn, phòng chống 

dịch theo quy định.  

- Nghiên cứu đề xuất việc củng cố, tăng cường năng lực hệ thống cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ 

sở theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày20/5/2019 của Ban Bí thư, 
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Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 

20/02/2019 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả và phù hợp 

tình hình thực tiễn địa phương. 

2. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo lực lượng thành viên kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn con giống và lợn 

thương phẩm để giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ 

chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản 

phẩm lợn bất hợp pháp qua biên giới theo nội dung Công  văn số 3991/BNN-TY 

ngày 13/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: tăng cường thông tin, tuyên 

truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở 

về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, 

lây lan và các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống dịch. Chủ 

động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát 

hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi; xử lý nghiêm các trường 

hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh 

ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ thôn, khu phố 

đến cấp xã, cấp huyện theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Thú y. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện với quyết tâm cao nhất không để phát sinh thêm ổ dịch mới. Thủ trưởng 

các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh 

tiếp tục phát sinh, lây lan ra diện rộng trên địa bàn quản lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, TT&TT, CT, NV, GTVT; 

- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng:TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Hồ Tiến Thiệu 
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