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Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT từ đầu năm 2021 đến nay 

trên địa bàn cả nước Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến 

phức tạp, bệnh đã xảy ra ở 50 tỉnh, thành phố, số lợn chết, buộc tiêu hủy là 

93.261 con. Trên địa bàn tỉnh bệnh DTLCP xảy ra tại 03 hộ chăn nuôi trên địa 

bàn phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên làm chết và tiêu hủy 58 con lợn thịt 

với tổng trọng lượng 2.161 kg, đến nay đã qua 04 tháng không phát sinh ổ dịch 

mới. Tuy nhiên, theo đánh giá, cảnh báo của các chuyên gia, từ nay đến cuối 

năm nguy cơ tái bùng phát bệnh DTLCP là rất cao do xu hướng gia tăng đàn lợn 

nuôi và các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn tăng cao 

vào dịp cuối năm. 

Thực hiện Văn bản số 8627/UBND-NN2 ngày 01/10/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh; 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện:  

1. UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở 

ngành của tỉnh và của UBND huyện, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19 như hiện nay.  

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tính chất 

nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với chăn nuôi lợn; nguy cơ tái phát, lây lan và 

các biện pháp phòng, chống như: vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất, chăn 

nuôi an toàn sinh học để người chăn nuôi chủ động thực hiện; tuyệt đối không 

được giấu dịch và tự giác khai báo với chính quyền địa phương.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện chủ 

động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện thực hiện hiệu quả 

việc kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tới thôn, xóm, hộ chăn 

nuôi, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh DTLCP. Xây dựng kế hoạch sản xuất chăn nuôi hợp lý, tránh tình trạng 
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cung vượt quá cầu dẫn đến dư thừa sản phẩm. 

 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn 
huyện để kịp thời tham mưu và triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm 
soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn huyện. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn huyện, đặc biệt là 
các ổ dịch cũ có nguy cơ tái phát sinh cao. Triển khai kịp thời, đồng bộ các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện. 

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y: 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện hiệu quả công tác giám sát chủ động dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại 
các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý 
dứt điểm khi dịch bệnh mới phát sinh, còn ở diện hẹp.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá-TT-TT huyện và UBND các xã, thị 
trấn tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ 
thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. 

4. Ban Chỉ đạo 389 huyện: Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn vào địa 
bàn huyện. 

5. Các phòng, ban, cơ quan, đợn vị liên quan: Kinh tế và HT, Trung tâm 
Văn hoá - TT - TT, Đội quản lý thị trường số 01, Công an huyện: Căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, 
ngành nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp ngăn 
ngừa, đấu tranh, kiểm soát lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn, nhằm phát hiện 
sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, . . . 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị của huyện và 
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCDB động vật huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

-  Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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