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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:         /UBND-NLN 
V/v tập trung chỉ đạo kiểm soát 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tái 

phát lây lan trên diện rộng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống 

dịch bệnh động vật tỉnh (Quyết định số 1605/QĐ-
UBND ngày 02/6/2020; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Qua theo dõi tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn 

tỉnh, đến nay còn 33 xã có DTLCP chưa qua 21 ngày; đặc biệt từ ngày 29/6-

01/7/2020 có 06 xã thuộc huyện Văn Bàn và 02 xã thuộc thị xã Sa Pa tiếp tục 

công bố dịch; nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục tái phát, lây lan trên diện rộng trong 

thời gian tới là rất lớn, ảnh hưởng nghiệm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, 

tăng đàn lợn và đảm bảo nguồn cung thịt lợn. 

 Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan trên diện 

rộng, khắc phục ngay những khó khăn tồn tại, bất cấp trong công tác phòng chống 

bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện đúng chỉ đạo về phòng, chống 

bệnh DTLCP của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 4529/VPCP-

NN ngày 08/6/2020 của Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tại văn bản số 4342/BNN-TY ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; đặc biệt 

là cấp ủy đảng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều 

hành triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP với phương 

châm "dập dịch như chống giặc" phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tránh tình trạng chủ quan, 

lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.  

 - Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã 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 DTLCP; 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 cấp thôn/bản đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy 

định về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi - Thú y). 

 - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận 

chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn 
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chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp huyện tổ 

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

phẩm lợn bất hợp pháp theo quy định định. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các cơ truyền thông cấp huyện 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 DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây 

lan và các biện pháp phòng dịch bệnh; giới thiệu các mô hình chăn nuôi an toàn 

sinh học để người dân biết nhận rộng.   

 2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo các chỉ 

đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật 

thường xuyên phối hợp với cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã đi kiểm tra, giám 

sát dịch bệnh, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các xã đang xảy 

ra dịch bệnh nhanh chóng khống chế, dập tắt không để lây lan ra diện rộng; chuẩn 

bị đầy đủ, cấp phát kịp thời vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch; 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ sớm thực hiện đề tài nghiên cứu 

dịch tễ học bệnh DTLCP để có căn cứ khoa học khuyến cáo cho người chăn nuôi 

và chính quyền các cấp. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh về UBND tỉnh theo quy định. 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản 

lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, 

buôn bán thịt lợn, lợn giống trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 

quy định. 

3. Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh 

căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, 

chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Căn cứ chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy 

các huyện, thị xã, thành phố 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, TH2,3, NLN1,2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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