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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 1133/UBND-NN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

             Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 02 năm 2019 

V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 20/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về triển khai đồng bộ các 

giải pháp cấp bách khống chế bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 
 

 

                         

   Kính gửi:  

                                         - Các Sở, Ban ngành Đoàn thể trong tỉnh; 

                                         - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

 - Cục Quản lý thị trường; 

                                         - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg  ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi (Sao gửi kèm theo công văn này).  

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo và yêu cầu thực hiện như sau: 

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành Đoàn thể trong tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố tổ chức quán triệt và tổ chức, thực hiện nghiêm túc các nội 

dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, (UBND 

cấp huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện đến UBND cấp xã, 

phường thuộc đơn vị). 

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin giao 

tiếp điện tử tỉnh đưa tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh biết, thực hiện; 

2. Giao nhiệm vụ các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm thực hiện: 

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường 

hợp kinh doanh buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn nhập lậu kể cả các sản 

phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín, không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch 

của cơ quan thú y vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền cụ thể, chính xác về tình hình bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi, tác hại của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (viết tắt là DTLCP) để 

mọi người dân tích cực tham gia, tránh gây hoang mang trong xã hội. 
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- Tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu đối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi 

mắc bệnh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý triệt để khi có ổ dịch. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học; vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, người 

và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn 

nuôi, phòng dịch. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật, tập 

trung vào bệnh DTLCP đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi nhằm kịp thời phát hiện, 

xử lý nhanh khi có ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan rộng. Nghiêm cấm 

không được giấu dịch. Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm từ 

lợn, không có nguồn gốc vào địa bàn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau 

mỗi buổi họp chợ, mỗi cơ sở giết mổ lợn; quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, 

buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn và yêu cầu không mua bán, giết 

mổ, tiêu thụ lợn ốm, chết và không rõ nguồn gốc. 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phòng, chống 

bệnh DTLCP đến cơ sở; chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổng hợp 

phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định.  

- Tập trung quán triệt và triển khai, thực hiện công tác phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến toàn bộ hệ thống chính 

trị, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn, thôn để triển khai đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch có hiệu quả. 

- Khi có dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng 

chống dịch theo quy định của Luật Thú y và nội dung Kế hoạch ứng phó khẩn 

cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

mỗi địa phương phải có một địa điểm xử lý, tiêu hủy, chôn lấp đủ điều kiện để 

kịp thời xử lý lợn, sản phẩm của lợn phải tiêu hủy, chịu trách nhiệm xử lý lợn, 

sản phẩm của lợn phải tiêu hủy của địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi lợn, buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn tuân thủ các quy định của 

pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực 

phẩm. Nghiêm cấm vứt xác lợn chết ra môi trường và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định về bảo vệ trường và phòng chống dịch bệnh động vật. 
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4. Sở Nông nghiệp & PTNT: 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP. Tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định. 

- Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh và các đoàn kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.  

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  

+ Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tuyên truyền sâu rộng, kịp 

thời, chính xác về tình hình DTLCP để chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, 

tránh gây hoang mang trong xã hội.  

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường 

và các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ, 

trung chuyển lợn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và sản 

phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ, không có 

kiểm dịch của cơ quan Thú y. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật theo quy định.  

+ Hướng dẫn người chăn nuôi, Nhân viên Thú y cấp xã tăng cường theo dõi, 

giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện đầy đủ quy trình 

phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng trại hàng ngày, áp dụng các biện pháp an 

toàn sinh học trong chăn nuôi. Khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, 

nghi mắc bệnh hoặc sản phẩm nhập lậu trái phép phải báo cáo kịp thời và lấy mẫu 

bệnh phẩm gửi xét nghiệm trước khi tiến hành tiêu hủy theo quy định. 

+ Thành lập Đội ứng phó nhanh để thực hiện các biện pháp ngăn chặn và 

phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. 

+ Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi Kế hoạch số 7632/KH-UBND 

ngày 05/10/2018 cho phù hợp; Tổng hợp và lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài 

chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

+ Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính Phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn 

bản này, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

5. Công an tỉnh: Chủ trì chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, 

theo dõi nắm bắt tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt 

động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi 

nhập lậu, vận chuyển trái phép; phối hợp kiểm tra, giám sát việc buôn lậu, vận 



4 

 

 

 

chuyển lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn tỉnh; phát hiện xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm.  

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tập trung kiểm tra, kiểm soát vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn, sản 

phẩm từ lợn nhập lậu, nghi nhập lậu vào địa bàn tỉnh. 

7. Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn tỉnh. 

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông 

nghiệp & PTNT đề xuất UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan vào địa bàn tỉnh; đề xuất 

phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn và các sản phẩm của lợn 

dương tính với bệnh Dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy; rà soát mức hỗ trợ 

kinh phí và cơ chế, thời gian hỗ trợ để người chăn nuôi tích cực hợp tác, báo cáo 

dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

9. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức Đoàn 

thể cấp tỉnh tăng cường hoạt động phối hợp để thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 

04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.                              

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành; 

Thủ trưởng các đơn vị các tổ chức liên quan chỉ đạo, thực hiện nghiêm văn bản này./. 

 

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

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV NCTH (thực hiện); 

- Lưu VT; NN2. 

 

    

      KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

 
   Nguyễn Văn Khước 
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