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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi  - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

 chống Dịch tả lợn Châu Phi  

  
 

Ngày 30/5/2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; đồng chí Đinh Trọng Khôi, Phó Chủ 

tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo 

các cơ quan: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thông, đại diện Công 

an, Đội Quản lý thị trường số 3 huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT huyện báo cáo tình hình 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn huyện; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Đinh Trọng Khôi - 

Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

 Dịch Tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại trên địa bàn huyện vào ngày 

20/5/2020, tính đến hết ngày 31/5/2020 dịch đã xảy ra tại 05 thôn trên địa bàn 3 xã 

(Lùng vai, Nấm Lư, Bản Xen) làm 44 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy với tổng 

trọng lượng tiêu hủy là 2.149kg. Nguyên nhân dịch bùng phát trở lại là do: Việc 

chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học; người dân mua bán lợn giống 

không đảm bảo chất lượng, vận chuyển lợn giống bằng các phương tiện không 

đảm bảo tiêu chuẩn về phòng bệnh. Dự báo trong thời gian tới bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan rộng; để tập 

trung ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi yêu cầu các đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và Hội đồng 

tiêu hủy lợn cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Khẩn trương 

thành lập Tổ kiểm soát cơ động, Tổ chuyên trách xử lý và tiêu hủy lợn ốm, lợn 

bệnh để xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống 

dịch. Phát huy vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện 

về công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là nội 

dung tại Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện, thực hiện 

nghiêm túc nguyên tắc 5 không trong phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch chi 

tiết, phương án phòng chống dịch cụ thể tại địa phương để triển khai thực hiện. (Kế 

hoạch của các xã, thị trấn xây dựng xong gửi về UBND huyện và Phòng Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 05/6/2020 để nắm bắt chỉ đạo).  

- Rà soát, thống kê chính xác tổng đàn lợn trên địa bàn; tuyên truyền đến các 

hộ chăn nuôi chủ động kinh phí mua vôi bột rắc khử trùng chuồng trại. Khi có dịch 
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xảy ra yêu cầu các hộ gia đình thực hiện khai báo nghiêm túc, không dấu dịch; 

đồng thời thực hiện khoanh vùng, dập dịch triệt để đến từng hộ gia đình. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng việc tái đàn lợn, không mang 

lợn đến chợ để mua bán, trao đổi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tái đàn lợn trên 

địa bàn, kiên quyết xử lý các hộ, cơ sở chăn nuôi tái đàn khi chưa đủ các điều kiện 

chăn nuôi an toàn. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết về vật tư, phương tiện, lực lượng, 

kinh phí để chủ động ứng phó với bệnh dịch. Khi phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi, huy động hệ thống chính trị, các nguồn lực của địa phương triển khai các biện 

pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch, tiêu hủy tại chỗ 100% đàn lợn dương tính với bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới. 

- Thực hiện tốt công tác xác định, thống kê, phân loại, quyết định tiêu hủy 

lợn mắc bệnh và sử dụng nguồn kinh phí trong công tác phòng chống dịch đảm bảo 

đúng qui định. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo vệ môi trường đối với việc chôn 

lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo nội dung Văn bản số 

1025/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019 của Bộ Tài nguyên - Môi trường. 

 2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh khác ở động vật, đặc 

biệt là các ổ dịch cũ. Triển khai kịp thời đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

cho động vật trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo UBND huyện theo qui định. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn công tác kiểm tra thực hiện 

phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở cơ sở; thành lập Tổ công tác thực hiện 

nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm 

động vật trên địa bàn. 

 - Chủ động cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, bệnh pháp 

phòng chống cho các cơ quan truyền thông huyện và các xã. 

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện chỉ đạo việc lấy mẫu 

giám sát đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi 

vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm. 

 3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng chống dịch; 

đặc biệt giám sát khâu tiêu hủy đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác.  

- Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, thú y phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở 

chăn nuôi để phát hiện sớm dịch bệnh và có biện pháp ngăn chặn, khống chế kịp 

thời. Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh gửi phòng NN&PTNT theo quy định. 

 - Chuẩn bị đẩy đủ vật tư, hóa chất và các trang thiết bị phục vụ công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn huyện; chủ động liên hệ với Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y tỉnh xin cấp bổ sung hóa chất, vật tư, trang thiết bị còn thiếu. 

 - Phân công cán bộ thực hiện việc kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển 

lợn, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. 
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4. Công an huyện Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng nắm tình hình, 

cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, 

tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; phối hợp 

kiểm tra, giám sát việc buôn lậu, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc trên địa bàn 

huyện; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Đội Quản lý thị trường số 3 (cơ quan thường trực của tổ kiểm soát cơ 

động huyện) có  nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá 

nhân phụ trách, duy trì thực hiện tốt kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, kịp thời phát 

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

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

phẩm. 

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu UBND huyện kinh phí để triển khai công tác phòng chống Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn; căn cứ đề nghị của các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện 

cấp kinh phí bổ sung cho ngân sách cấp xã trong thực hiện phòng chống Dịch năm 

2019 - 2020. 

 7. Ban Quản lý Chợ trung tâm huyện Phối hợp với các ngành chức năng 

của huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn, 

sản phẩm từ lợn để buôn bán tại chợ, đặc biệt là trong các buổi chợ phiên.   

 8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện 

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về  tình hình, diễn biến dịch 

bệnh; kịp thời thông tin các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện  về phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đề người dân nắm bắt kịp thời và chủ động các 

biện pháp phòng, chống hiệu quả.  

9. Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, địa bàn được phân công (tại Thông báo số 

62/TB-BCĐ ngày 03/6/2020 của Ban Chỉ đạo huyện), triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao; chủ động bố trí thời gian trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với 

lực lượng của địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Trọng Khôi, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện tại 

cuộc họp. Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các đơn vị: Phòng NN & PTNT, Tài chính - KH, 

 Trung tâm DVNN, Trung tâm VHTT-TT,  

 Đội QLTT số 3, Công an, BQL chợ huyện; 

- Thành viên BCĐ PCDB động vật huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, NLN. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Giang Trung Dũng 
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