ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 1561 /UBND-NLN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,
Uỷ ban nhân dân chỉ đạo và giao trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại
Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019; văn bản số 1452/UBND-NLN
ngày 29/5/2019 về việc phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
- Khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian qua, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung những
thiếu sót trong tổ chức thực hiện; xây kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Huy động tối đa lực lượng vào cuộc quyết liệt để thực hiện công tác
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 Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn, các phòng, ban chuyên
môn của huyện, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý
tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y, hạn chế lây lan dịch
bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường.
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- Tuyên truyền đến người dân về cơ chế, chính sách hỗ trợ dịch bệnh theo
quy định hiện hành của nhà nước để người dân nắm được mức hỗ trợ, chấp hành
quy định xử lý dịch; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các
trường hợp khai không đúng về số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy
theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, đặc biệt chú trọng kiểm
soát dịch bệnh tại các xã chưa có dịch để ngăn chặn lây lan từ xã có dịch vào xã
an toàn; duy trì việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các trạm, chốt kiểm dịch
động vật, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
- 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 hơn nữa các biện
pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi
hết dịch.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Đề xuất kịp thời việc kiện toàn, củng cố hệ thống thú y 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.
- Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm
soát giết mổ gia súc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường
hợp vi phạm.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền,
hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử
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 hơn nữa các biện pháp an toàn
sinh học để bảo vệ đàn lợn đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.
- Hướng dẫn người dân 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. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh bố trí kịp thời và đầy đủ kinh phí thực hiện phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố về mức hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch để người dân nắm được mức
hỗ trợ, chấp hành quy định xử lý dịch theo quy định.
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4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Chủ động phối
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố thực hiện thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch
bệnh, cách nhận biết, phát hiện dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mô hình xã, thôn,
trang trại thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh, chăn nuôi an toàn
sinh học; cập nhật phổ biến mức hỗ trợ thiệt hại đối với hộ chăn nuôi có lợn phải
tiêu hủy.
5. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn
thể cấp tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi; đồng thời vận động tiêu thụ sản phẩm từ lợn khỏe; tích cực kiểm tra, giám
sát hoạt động phòng, chống và tiêu hủy lợn bị Dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; báo cáo kết quả
thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên NLN, TC;
- Lưu VT (Hòa).

CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn
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