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Số: 8927 /UBND-NN2

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11

năm 2020

V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ,
vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng,
chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể.
- UBND các huyện, thành phố.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay cả nước có 29 tỉnh,
thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, trong đó có
các địa phương lân cận với Vĩnh Phúc như: Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh. Trên
địa bàn tỉnh hiện nay bệnh DTLCP đã xảy ra lẻ tẻ tại một số hộ chăn nuôi tại huyện
Vĩnh Tường và Yên Lạc; mặt khác các tháng cuối năm điều kiện thời tiết thường
có nhiều thay đổi, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao làm giảm sức đề kháng của vật nuôi;
việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng bệnh
còn nhiều hạn chế, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; việc vận chuyển, giết mổ,
tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm các
tháng cuối năm tăng; đồng thời hiện giá lợn hơi vẫn cao nên tiềm ẩn nguy cơ phát
sinh bệnh DTLCP làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của tỉnh.
Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát, lây lan và kiểm
soát chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn
trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các huyện, thành phố:
- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống
bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh nhất là Văn bản số 7868/UBND-NN2 ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh;
chủ động giám sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh
DTLCP trên địa bàn, để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ theo phân cấp
quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm
của lợn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ,
vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ốm, chết, không rõ nguồn gốc, không có kiểm
dịch của cơ quan thú y.
- 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.
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- 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 các 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 thịt lợn bệnh, lợn chết. Trường hợp vi phạm phải xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật về thú y và ATTP.
- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm nếu để bệnh
DTLCP xảy ra mà không báo cáo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp & PTNT:
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra,
giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP; triển khai kịp thời, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
+ 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 cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh
theo phân cấp quản lý; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định.
+ Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu
vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý
dứt điểm khi dịch bệnh mới phát sinh, còn ở diện hẹp.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của các địa phương tuyên
truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng
hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP; các
tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không được giết mổ, sử
dụng lợn chết, lợn bệnh để làm thực phẩm.
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: 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, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực
hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/c);
CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.
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