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Số 1361/UBND-NLN           Tuyên Quang, ngày  11 tháng 5 năm 2020 
 

 

 

 

 

Kính gửi:     

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Văn 

bản: số 2975/BNN-TY ngày  29/4/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản và số 3041/BNN-TY ngày 05/5/2020 về việc 

tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan diện 

rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Đối với công tác phòng, chống bệnh DTLCP 

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan 

truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức (qua báo, 

đài truyền thanh, truyền hình...) về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối 

với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch 

như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các 

văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát; hướng dẫn, tuyên truyền 

các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

-  Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến 

các địa phương có bệnh DTLCP nhưng chưa qua 30 ngày để xử lý dứt điểm các ổ 

dịch, không để dây dưa kéo dài. 

- Hướng dẫn các huyện, thành phố công bố hết bệnh DTLCP theo đúng 

quy định, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh 

động vật, thủy sản  
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triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công bố dịch và công bố 

hết dịch DTLCP trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi tuân thủ thả 

giống theo đúng lịch thời vụ và chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an 

toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi và 

động vật thủy sản bị mắc bệnh kịp thời, giảm thiểu sử dụng kháng sinh hoặc sử 

dụng kháng sinh có trách nhiệm; xử lý môi trường theo các quy định hướng dẫn 

hiện hành. 

- Tổ chức thu mẫu giám sát định kỳ các tác nhân gây bệnh (chú trọng 

các bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại lớn trong nuôi trồng thủy sản) tại các vùng 

nuôi trọng điểm; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân 

thủy sản nuôi bị chết nhiều, có dấu hiệu bất thường,.. để cảnh báo sớm và có 

biện pháp xử lý kịp thời tại các vùng nuôi trồng thủy sản.  

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thực hiện 

nghiêm công tác kiểm dịch thủy sản giống xuất nhập tỉnh; chú trọng kiểm tra, 

giám sát chủ động, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng của con giống thủy sản trên 

địa bàn. 

- Xây dựng báo cáo, thông báo dịch bệnh giữa các cấp ngành và giữa các 

đơn vị  liên quan (bảo đảm đúng quy trình, biểu mẫu và  thời gian báo  cáo) để 

đảm bảo công tác  thống kê, báo cáo dịch bệnh được nhanh, chính xác, đáp ứng 

yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản và tuân thủ 

đúng quy định về báo cáo dịch bệnh động vật tại Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Đối với công tác phòng, chống bệnh DTLCP 

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức (đài truyền thanh, 

truyền hình...) về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ 

dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát 

trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm 

hạn chế tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát; hướng dẫn, tuyên truyền các mô 

hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 
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+ Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, 

công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định, hướng dẫn người 

chăn nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh theo các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

+ Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử 

lý dứt điểm ngay khi phát hiện 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 dẫn đến dịch bệnh  lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình 

hình dịch bệnh từ cấp thôn/bản/ấp đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy 

định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

+ Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; giao cơ 

quan chuyên môn trực tiếp đến các địa phương có bệnh DTLCP nhưng chưa qua 

30 ngày để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dây dưa kéo dài. 

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

chuyển lợn để nuôi  thương phẩm và lợn  đến  cơ sở  giết mổ, nhằm  ngăn 

chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan. 

b) Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, 

hướng dẫn, tập huấn cho người nuôi tuân thủ thả giống theo đúng lịch thời vụ 

và chủ động áp dụng các nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, thực hiện các 

biện pháp phòng bệnh chủ động, xử lý ao nuôi và động vật thủy sản bị mắc 

bệnh kịp thời, giảm thiểu sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có 

trách nhiệm; xử lý môi trường theo các quy định hướng dẫn hiện hành. 

- Rà soát, bổ sung nguồn hóa chất khử trùng dự phòng của địa phương để 

chủ động ứng phó sự cố do dịch bệnh hoặc do tác động tiêu cực của biến đổi khí 

hậu gây ra đối với nuôi trồng thủy sản.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền đến người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh 

DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp 

phòng dịch như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh 

học theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. 

4. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thị trường, chủ động phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động 

vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại 
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các chợ đầu mối, các điểm thu gom động vật, sản phẩm động vật nhằm  ngăn 

chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. 

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng 

hợp chung, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy 

- Thường trực HĐND tỉnh            
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND tỉnh  

- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;   

- Như kính gửi;  

- Chánh VP UBND tỉnh;  

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  

- Lưu VT, CV NLN (Toản).  

 
 

 

  

 Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(báo cáo); 
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