
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 4070/UBND-NN2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày   05 tháng 6 năm 2019 

V/v tiếp tục quyết liệt triển khai 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn châu Phi. 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính Phủ tại văn bản số 4291/VPCP-NN 

ngày 20/5/2019, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 

3575/BNN-VP ngày 23/5/2019 và của Tỉnh ủy tại văn bản số 2559-CV/TU ngày 

21/5/2019. UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Đây là bệnh dịch nguy hiểm, dự báo diễn biến phức tạp, khó lường và kéo 

dài, ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi và cuộc sống của người dân. Do đó, 

yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tiếp tục tập 

trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, căn bản hơn nữa các giải pháp 

phòng chống dịch theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của ban 

Bí Thư; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ 

thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019 và Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 

17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi (Ban Chỉ đạo quốc gia); Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND tỉnh, trong đó tập trung  một số 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Các cấp, các ngành, các huyên, thành phố trong tỉnh: 

- Tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; quán triệt 

phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”.  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, các Sở, ban, ngành, Bí 

thư các huyện, xã, phường, thị trấn, thôn tổ dân phố cần phải thay đổi cách thức chỉ 

đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, “phòng là chính, cơ sở và người dân là 

chính”, phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới 

triển khai công tác phòng, chống; không được chủ quan để gây thiệt hại quá lớn 

cho người chăn nuôi; 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh phải có kế hoạch tổng thể 

về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và có kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn, 

từng khu vực; các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, thôn phải xây dựng kế hoạch 

phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương mình và cho từng giai đoạn. Các Thành 
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viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh trực tiếp làm trưởng 

Đoàn công tác đến từng huyện, thành phố để đôn đốc, chỉ đạo triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ 

chức thực hiện quyết liệt kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả  lợn châu Phi, không để 

bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân.  

Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân 

có lợn bị tiêu huỷ do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo 

đảm công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống 

dịch; bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia 

phòng, chống dịch bệnh; phải có phương án cụ thể để tiêu hủy lợn bị bệnh phù hợp 

với các cấp độ xảy ra, huy động các lực lượng đủ mạnh tham gia hỗ trợ khi cần thiết. 

2. Sở Công Thương và các cơ quan liên quan khuyến khích các cơ sở, doanh 

nghiệp thực hiện việc thu mua lợn sạch trong vùng có dịch để tiêu thụ và cấp trữ 

đông nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh và thiệt hại cho người chăn nuôi nhằm giữ 

ổn định giá lợn không bị rơi xuống thấp trong giai đoạn trước mắt và có nguồn 

thực phẩm sạch cung cấp cho nhu cầu thị trường thời gian tới; không để sốt giá thịt 

lợn vào những tháng, quý tới nhất là vào các tháng cuối năm. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của 

lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn   

thực phẩm. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất việc sử 

dụng nguồn vốn dự phòng của tỉnh và ngân sách địa phương để hỗ trợ phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; khẩn trương rà soát, điều chỉnh mức, cơ chế hỗ 

trợ cho người chăn nuôi, doanh nghiệp có lợn bị tiêu hủy do nhiễm bệnh hoặc nghi 

nhiễm bệnh và người tham gia phòng, chống dịch bệnh phù hợp với thực tiễn và 

đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến 

tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch theo 

nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm thịt lợn, tránh tâm lý chủ quan hoặc gây hoang mang, quay lưng với 

thịt lợn không bị bệnh. 

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện 

các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. 
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6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chỉnh sửa, bổ sung, 

hoàn thiện các cơ chế, chính tổ chức chống dịch có hiệu quả hơn, sát thực tế và khả 

thi hơn; vừa bảo đảm chống dịch nhưng cũng tạo điều kiện cho phát triển chăn 

nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, minh bạch.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tái cấu 

trúc ngành chăn nuôi, phải đa dạng hóa vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển 

chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp khi thiếu hụt sản phẩm thịt lợn 

nhằm phục vụ tốt đời sống người dân; xây dựng Đề án tái phát triển đàn lợn khi 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi được khống chế. 

- Giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực BCĐ) theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này và tổng hợp 

báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU; TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT; 

- CPVP; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo VP; Đài PTTH tỉnh;  

Cổng TT-GTĐT tỉnh (đưa tin); 

- Lưu: VT, NN2. 

  (O:           b) 

 TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 
           

 Bùi Hồng Đô 
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