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Kính gửi: - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên 3.000 xã, phường, thị trấn của 52 

tỉnh, thành phố với số lợn phải tiêu hủy trên 2 triệu con. Trên địa bàn tỉnh ta, tính 

đến ngày 04 tháng 6 năm 2019, dịch đã xuất hiện tại 72 xã, phường, thị trấn thuộc 8 

huyện, thành phố với số lượng lợn tiêu hủy là 5.017 con. Diễn biến dịch tả lợn châu 

Phi hết sức phức tạp, xảy ra trên diện rộng, lây lan nhanh, khó kiểm soát, chưa có 

vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị. 

Để khắc phục tình trạng trên và chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các 

giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, 

chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

34-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 04/CT-TTg, Công điện số 667/CĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt những nội dung sau: 

1. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương  

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt phòng chống, dập dịch 

với phương châm "phòng chống dịch như chống giặc", "phòng là chính, cơ sở và 

người dân là chính"; chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn các cấp của 

địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh 

theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để 

xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho cộng đồng. Các địa phương từ huyện 

đến xã, thôn, cơ sở chăn nuôi và hộ gia đình phải có phương án phòng chống dịch 

phù hợp với tình hình cụ thể. 

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ 

tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp kê khai không đúng về số lượng và khối lượng 

lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định. 

- Khẩn trương kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định 

của Luật Thú y, tăng cường năng lực hệ thống thú y đảm bảo thực thi nhiệm vụ và 

chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở; chủ động tổ chức giám sát, kịp thời phát 



hiện và xử lý lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn theo 

đúng quy định. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, 

sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, 

hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để bảo 

vệ đàn lợn đặc biệt là đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch. 

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, 

trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp 

thiếu hụt sản phẩm thịt lợn nhằm phục vụ tốt đời sống người dân. 

3. Các sở, ban, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm tỉnh giai đoạn 2015- 2020 tổ chức các đoàn công tác đến đôn đốc, kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện tại các địa phương. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                     
Bản giấy và điện tử: 

- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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