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Kính gửi: 
 

 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao 

thông vận tải - Xây dựng, Tài chính, Thông tin và 

Truyền thông; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

-  Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Cục Hải quan Lào Cai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 23/02/2021 bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 01 hộ thuộc thôn Đá Đinh xã Tả Phời thành phố  

Lào Cai (Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 1437/CĐ-XN ngày 24/02/2021 của 

Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, dương tính với vi rút DTLCP); làm 18 

con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Hiện nay, vi rút DTLCP vẫn còn lưu hành trong 

môi trường, nhất là tại các ổ dịch cũ và tại một số tỉnh miền Bắc dịch bệnh vẫn 

tiếp tục xảy ra; bên cạnh đó, việc tái đàn chăn nuôi trở lại không đảm bảo an toàn 

sinh học, làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

 Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn bệnh DTLCP kiên quyết không để 

dịch bùng phát, lây lan diện rộng, gây thiệt hại về kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực 

hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Chỉ đạo các xã có bệnh DTLCP, hoặc có lợn ốm, chết nhỏ lẻ nghi ngờ 

dịch bệnh phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý sớm, 

dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan, kéo dài; thực hiện công bố dịch và tổ 

chức chống dịch bệnh theo quy định; thành lập các đoàn công tác đến các cơ sở, 

hộ có dịch để chỉ đạo tổ chức chống dịch; đối với thành phố Lào Cai phải tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng thực hiện triệt để các biện pháp ngăn 

chặn, dập tắt dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã Tả Phời. 
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 - Các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao xảy ra bệnh DTLCP  tổ chức thực 

hiện triệt để biện pháp phòng, chống: Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp 

dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động 

vệ sinh, sát trùng phòng dịch; kiểm soát chặt chẽ từ khâu con giống, thức ăn, nước 

uống, không thực hiện phối giống trực tiếp cho lợn nái... tiêm phòng đầy đủ vắc 

xin cho đàn lợn theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn. 

 - Khi tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP thực hiện kiểm đếm chặt chẽ, cân đo, 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 

13/8/2020 về phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-

2025. Đồng thời, lập và lưu hồ sơ tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP theo quy định. 

 - Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ con giống lợn có sử dụng ngân 

sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác phải tuyệt đối thực hiện triệt 

để các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP và các yêu cầu về chất lượng, kiểm 

dịch, nguồn gốc, định mức, kỹ thuật, báo cáo cơ quan thú y để kiểm soát trước 

khi cung ứng và theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu để bệnh 

DTLCP xảy ra. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 

DTLCP theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Ủy ban nhân dân tỉnh vàChủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo ngăn chặn, dập tắt bệnh DTLCP trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian sớm nhất.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ thực hiện tái đàn chăn nuôi trở lại 

khi đảm bảo các yêu cầu về chuồng trại, con giống… Rà soát, tổ chức thực hiện 

tốt công tác tiêm phòng cho đàn lợn, tiêm phòng bổ sung hàng tháng và tiêm 

phòng đợt I năm 2021. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư 

hoá chất, vắc xin phục vụ cho công tác phòng chống dịch; báo cáo kịp thời và chủ 

động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh.  

 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh DTLCP 

năm 2021 theo đúng quy định; đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu hóa chất, bảo hộ 

sinh học, vắc xin DTLCP (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 
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 4. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp chặt chẽ với 

Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống DTLCP và tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn 

qua biên giới. 

 Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y; 

- Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, KT2,VX2, NLN1,2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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