CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Điện:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Thành viên Ban chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh động vật tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh.
Công điện số: 02 /CĐ-UBND, ngày 23 tháng 5 năm 2019
Theo thông tin của Cục Thú y, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra
tại 2.771 xã, 244 huyện của 36 tỉnh, thành phố; tổng số lợn bị bệnh buộc phải
tiêu hủy là 1.601.660 con. Đã có 61 xã thuộc 41 huyện của 19 tỉnh, thành phố
đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh và 30 xã thuộc 12 tỉnh có
dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh;
Trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, đến ngày 22/5/2019, trên địa bàn xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa đã có
65 con lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Bệnh dịch đang diễn biến phức
tạp, có nguy cơ lây nhiễm cao không thể chủ quan, xem thường,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra, chỉ
đạo thực hiện kiên quyết hơn các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn
Châu Phi theo đúng quy định của Nhà nước; xác định công tác phòng chống
bệnh dịch tả lợn Châu Phi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất và
hàng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền hiện nay và phải thực hiện tốt một
số công việc sau:
- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để
phát hiện kịp thời và bao vây, dập tắt triệt để ngay dịch bệnh khi mới xảy ra,
không được để lây lan rộng.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng
trại chăn nuôi và môi trường theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát nghiêm ngặt việc vận
chuyển lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn, kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn và
sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy
định của pháp luật về thú y.
- Tổ chức lực lượng, trong đó lực lượng Thú y là nòng cốt để kiểm tra,
theo dõi, giám sát bệnh dịch tả lợn Châu Phi đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi,
thôn, xóm, bản. Trường hợp phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải kịp thời
báo cáo (nghiêm cấm dấu dịch) và xử lý theo quy định.
- Đối với địa bàn có dịch phải thành lập ngay tổ công tác cơ động để
thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, lập các chốt kiểm
dịch để kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật ra, vào vùng dịch,
thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trong vùng dịch bệnh
theo đúng hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của huyện, thành phố để
phòng, chống dịch và hỗ trợ cho các gia đình có lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu
hủy theo đúng quy định của Nhà nước.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung lực lượng, phối hợp
chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện công tác phòng,
chống dịch theo quy định để đảm bảo khoanh vùng, xử lý nhanh gọn dịch
bệnh ngay khi mới phát sinh lây lan trên địa bàn tỉnh.
- Đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lực lượng thực hiện kiểm tra,
phun khử trùng toàn bộ các phương tiện giao thông đi vào tỉnh tại các Trạm, chốt
kiểm dịch động vật, đặc biệt chú ý các phương tiện vận chuyển động vật và sản
phẩm động vật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi
trường chăn nuôi trên toàn địa bàn để chủ động phòng, chống dịch.
- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; theo
dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hàng ngày và đề xuất kịp thời các
biện pháp chỉ đạo với Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các địa phương lựa chọn
địa điểm tiêu hủy lợn khi có dịch bệnh phát sinh; tăng cường kiểm tra, kiểm
soát môi trường tại khu vực có lợn tiêu hủy, hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi
trường do tiêu hủy lợn.
4. Sở Tài chính:
- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kịp thời và đầy đủ kinh phí
thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo diễn biến của dịch bệnh.
- Hướng dẫn các địa phương thủ tục hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy (nếu có); thủ tục hỗ trợ cho các lực
lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

2

5. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh: Tăng
cường công tác chỉ đạo, đôn đốc ở cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo nhiệm vụ đã được phân công tại
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 02/4/2019 của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh động vật tỉnh.
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang
- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp,
chính xác về diễn biến dịch bệnh, cách nhận biết, phát hiện dịch bệnh và các
biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, giết
mổ lợn cam kết thực hiện triệt để “5 KHÔNG”: KHÔNG giấu dịch; KHÔNG
mua, bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; KHÔNG giết mổ, tiêu thụ thịt lợn
bệnh, lợn chết; KHÔNG vứt lợn chết ra môi trường; KHÔNG sử dụng thức
ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
Đoàn thể cấp tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi.
8. Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, theo chức năng, nhiệm vụ có
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc
tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
(Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Chuyên vien NLN, TC;
- Lưu VT, (Hòa).

Nguyễn Đình Quang
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