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 Kính gửi:  

  - Các Sở, ngành thuộc tỉnh;  
  - UBND các huyện, thành phố. 

 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, từ đầu tháng 02/2019  đến 

nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở trên 8 nghìn xã thuộc hơn 650 

huyện, của 63 tỉnh, thành phố, với số lợn tiêu hủy khoảng hơn 5,6 triệu con. Trên 

địa bàn tỉnh từ cuối tháng 03/2019 đến nay đã có 129 xã/09 huyện, thành phố có 

bệnh DTLCP, tổng số lợn ốm, chết và tiêu hủy hơn 108.000 con. Trong những 

tháng cuối năm 2019, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sẽ tăng cao, trong đó có thịt lợn, sản 

phẩm từ lợn; đồng thời bệnh DTLCP vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để quản lý 

chặt chẽ hoạt động buôn bán, giết mổ lợn, chế biến thịt lợn trên địa bàn tỉnh đúng 

quy định và không để xảy ra tình trạng giết mổ, tiêu thụ lợn chết, lợn bệnh làm lây 

lan dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

1.1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, 

cá nhân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, chế biến, kinh doanh 

sản phẩm từ lợn không được giết mổ, sử dụng lợn chết, lợn bệnh để chế biến 

làm thực phẩm. 

1.2. Thành lập các đoàn công tác để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

việc giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn trên địa bàn quản lý và nghiêm cấm: 

- Việc giết mổ, tiêu thụ lợn ốm, lợn chết. 

- Giết mổ động vật tại các địa điểm không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.  

- Giết mổ ngay cạnh đường giao thông, trong chợ. 

- Vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường.  

1.3. Chỉ đạo UBND cấp xã:  

- Lập bản cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ 

lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn về các nội dung: 

+ Chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật trong hoạt động kinh doanh, 

buôn bán, vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật. 

+ Khi phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh phải báo ngay cho chính quyền 

cấp xã để có biện pháp xử lý kịp thời.  

+ Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm lợn bệnh, 

lợn chết. 

+ Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết.  
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- Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ 

trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 76 của Luật Thú y. Trường 

hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về thú y và an toàn thực 

phẩm.  

2. Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  

+ Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc  tuyên 

truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ 

lợn không được giết mổ lợn chết, bị bệnh để chế biến làm thực phẩm. 

+ 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 lợn 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật, kiểm soát giết mổ 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; khi phát hiện gia 

súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân, nghi mắc bệnh truyền nhiễm hoặc 

sản phẩm nhập lậu trái phép phải báo cáo với chính quyền cấp xã và Trạm Chăn 

nuôi và Thú y cấp huyện để kịp thời xử lý theo quy định. 

3. Cục Quản lý Thị trường tỉnh chỉ  đạo Tổ liên ngành của BCĐ 389  tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn lưu thông trên địa bàn tỉnh 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. Sở Công thương và Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối 

hợp với ngành Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố tập trung đấu 

tranh, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển 

trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Vĩnh Phúc triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, 

buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ lợn không 

được giết mổ lợn chết, bị bệnh để chế biến làm thực phẩm. 

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao chỉ đạo các cơ quan liên quan trong hệ thống chủ động phối hợp với chính 

quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động buôn 

bán, giết mổ lợn, chế biến thịt lợn theo quy định và không để xảy ra tình trạng 

giết, mổ, tiêu thụ lợn chết, lợn bệnh. 

 UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành thành viên 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh thực hiện tốt các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TT-GTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NN2./. 
  (O:          b) 

KT. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 
 

                Bùi Hồng Đô 
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