
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH CAO BẰNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CT-UBND Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2020 

CHỈ THỊ 

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp  

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát 

 
 

Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh thời gian 

qua đã được các cấp, các ngành chủ động, tích cực vào cuộc và tổ chức thực hiện 

quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế, dập tắt ổ dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch 

bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ổ dịch phát sinh và có chiều hướng lây 

lan ra diện rộng. Đến ngày 28/7/2020, Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 636 hộ 

chăn nuôi của 173 thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 66 xã, phường, thị trấn của 

10 huyện, Thành phố; với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy 2.625 con, với tổng trọng 

lượng 135.044 kg. Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi tại một số huyện, một số xã còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập, ảnh hưởng 

đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, như (1) chưa tổ chức kiểm soát tốt 

việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn giống, lợn thịt; (2) các hộ chăn nuôi mua 

lợn, thịt lợn đã nhiễm bệnh nên làm lây lan sang lợn nhà mình, từ đó lây sang các 

hộ chăn nuôi xung quanh; cá biệt có trường hợp mua xong thấy lợn phát bệnh, nên 

đã gọi chủ bán lợn đến vận chuyển đi nơi khác, làm dịch bệnh lây lan; trên địa bàn 

tỉnh chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, không thực hiện tốt công tác vệ sinh 

phòng dịch; (3) giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi không báo cáo khi phát hiện 

lợn ốm, chết, bán chạy lợn ốm, gây khó khăn cho công tác chống dịch; (4) công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số huyện, một số xã chưa được quan 

tâm đúng mức; (5) công tác phát hiện sớm và báo cáo ổ dịch tại một số xã chưa 

thực hiện nghiêm, chậm hoặc không báo cáo dịch bệnh. 

Để tránh tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, Thành phố và đề nghị các Cơ quan 

đoàn thể tỉnh Cao Bằng, các Huyện ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết 

liệt; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm 

vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị. Các cấp chính quyền, mặt trận, 

các đoàn thể và tổ chức xã hội cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn 

trương, kiên quyết, đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp do Trung ương, do tỉnh và 

các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi. 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng 

viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng 
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của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và 

đời sống của nhân dân, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc 

vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. Động viên cả hệ thống chính trị 

và toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, 

giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi 

phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển 

chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện 

sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng chống các loại dịch bệnh 

khác có thể xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi. 

4. UBND các huyện, Thành phố  

 - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện để 

đánh giá lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn; công tác chỉ đạo chống dịch của các 

thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn 

thể trong việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Trung ương, của tỉnh và cơ quan chuyên môn. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về tính chất nguy hiểm của 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi 

an toàn sinh học, chủ động thực hiện và áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, tự bảo vệ đàn lợn của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi trong giai 

đoạn hiện nay, không mua lợn giống từ các địa phương khác về để tái đàn. 

 - Phân công, cử đoàn công tác đến cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

chống dịch; công tác kê khai, thống kê số lượng lợn bị tiêu hủy. 

- Thành lập hoặc kiện toàn, củng cố các đội liên ngành để tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn; kiểm tra 

đột xuất các cơ sở thu gom, kinh doanh giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm. 

 - Căn cứ tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch cấp 

huyện, cấp xã để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn từ 

địa bàn có dịch ở các địa phương khác. 

 - Chỉ đạo Cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã chủ động giám sát dịch bệnh 

tại cơ sở; phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát 

hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan 

rộng, ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi khác, gây bức xúc cho người dân và cộng 

đồng. Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây 

lan dịch bệnh, không để gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên cập nhật thông tin 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, các địa phương lân cận để có biện pháp phòng chống. 
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 - Tập trung chỉ đạo các địa bàn chưa có dịch bệnh khoanh vùng để thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch nhằm giữ đàn lợn, đặc biệt là lợn đực và nái 

giống, đảm bảo có nguồn lợn giống để tái đàn khi hết dịch bệnh. 

 - Xây dựng, kiện toàn mạng lưới thú y viên xã đảm bảo về số lượng, chất 

lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở. 

 - Có cơ chế tạo điều để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo quy định vệ sinh 

thú y. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện hiệu quả việc quản lý các cơ sở giết mổ, 

kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. 

5. Đề nghị Huyện ủy, Thành ủy: Chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, huy động 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân trong công tác 

phòng chống, giám sát, báo cáo dịch bệnh, công tác tiêu hủy xử lý lợn bệnh; không 

để xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết, xử lý tiêu hủy không đúng quy định làm lây 

lan thêm dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. 

6. Sở Nông nghiệp và PTNT  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, củng cố nâng cao năng lực thực thi 

nhiệm vụ của hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y. 

- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên vật 

nuôi; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đảm bảo trang thiết bị và hóa chất phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh 

giải quyết vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách hỗ 

trợ người chăn nuôi tái đàn lợn, phát triển sản xuất, thực hiện chăn nuôi an toàn 

sinh học phù hợp với tình hình của tỉnh. 

 - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh; tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện công tác chống dịch trên 

địa bàn các huyện, Thành phố. 

 - Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở 

 + Cử cán bộ chuyên môn đến trực tiếp các địa bàn đang có dịch để kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý 

triệt để ổ dịch. 

 + Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại hóa chất, vật tư cần thiết phục vụ cho 

công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

 + Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch vận chuyển; xử lý 

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

+ Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4a 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn đi vào địa bàn tỉnh. 
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7. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt 

lực lượng chức năng, nhất là lực lượng tham gia Trạm Kiểm dịch đầu mối giao 

thông trên quốc lộ 3 và quốc lộ 4a cùng phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát, phát 

hiện các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn đi vào địa bàn tỉnh và xử lý 

theo quy định. 

 8. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo đủ nguồn kinh phí để 

kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị 

báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, 

giải quyết/. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Cao Bằng;       

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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