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CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); 

Để công tác phòng, chống, kiểm soát bệnh DTLCP được kịp thời, hiệu quả, 

bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian tiếp theo, Chủ 

tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND 

các phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chủ tịch UBND phường, xã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, UBND thành phố, đặc biệt khẩn trương 

triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch 

số 84/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND thành phố và chịu trách nhiệm toàn 

diện về công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn quản lý, cụ thể: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và phân công trách 

nhiệm cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

tại tuyến cơ sở. 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học, bảo vệ và phát triển đàn lợn, nhất là đàn lợn nái để có đủ nguồn 

cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất 

khu vực chăn nuôi; có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt các véc tơ, môi giới truyền 

bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi; thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, báo cáo 

khi có động vật ốm, chết bất thường; chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi, chủ 

động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi trong vụ Đông Xuân.  

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh, các biện pháp 

phòng, chống bệnh DTLCP, biện pháp đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ 

lợn; tăng cường thông tin tới người chăn nuôi, người tiêu dùng về giá cả thị trường, 

tránh tình trạng thiếu thông tin gây bất ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý 

thị trường, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiện tượng đầu cơ trục lợi, hạn chế tình 

trạng nâng giá ở các khâu trung gian (vận chuyển, giết mổ, bán lẻ...),... 
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- Tập trung các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm ngay 

khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, không để phát sinh ổ dịch mới; 

tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết theo đúng quy trình, 

không làm phát tán, lây lan mầm bệnh, không gây ô nhiễm môi trường; tổ chức 

tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, khu vực có dịch; 

chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch 

bệnh, giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn làm lây lan dịch bệnh; 

báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh; công bố và tổ chức chống dịch theo quy định 

của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát 

chặt chẽ việc tập kết, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; tuyên truyền, vận động người 

dân không tham gia các hoạt động buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn mắc 

bệnh, chết, không rõ nguồn gốc để chế biến, kinh doanh thực phẩm; lấy mẫu xét 

nghiệm và tiêu hủy lợn dương tính với vi rút DTLCP, sản phẩm từ lợn nhập lậu; tổ 

chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn và xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh 

DTLCP; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh 

báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; hỗ trợ việc 

phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, nhất là nơi dịch bệnh đang lây lan, diễn 

biến phức tạp. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp 

dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để chủ động phòng, chống bệnh DTLCP; 

thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi bằng vôi bột, 

hóa chất; chủ động đăng ký, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống bệnh DTLCP và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP 

đảm bảo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

13/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ 

thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030”. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, giá cả thị trường để người dân 

không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

4. Phòng Tài chính Kế hoạch: Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống bệnh DTLCP. 
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5. Công an thành phố: Chủ động phối với các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, 

tiêu thụ, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn thành phố.  

6. Các phòng ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 

động phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai thực hiện quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống bệnh DTLCP. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã 

hội phối hợp với các phòng, ban ngành, UBND các phường, xã tuyên truyền, vận 

động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch./. 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể; 

- Phòng: KT, TCKH, VH&TT; 

- Trung tâm DVNN TP, Trung tâm VHTT&TT; 

- UBND các phường, xã; 

- Website TP; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Huy Thành 
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