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Số:          /UBND-NN&PTNT 

V/v đẩy mạnh phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù 

đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 01 năm 2020  

 

  Kính gửi: 

        - Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện; 

     - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

        - Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; 

                                    - Ban Chỉ đạo 389 huyện; 

                                    - Đội Quản lý thị trường số 4; 

     - Trung tâm Văn hóa - TT-TT huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Văn bản số 351/UBND-NN2 ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản 

nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); 

Để chủ động phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm (GSGC) nhằm bù đắp 
lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh DTLCP, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh 

Tý và đầu năm 2020. UBND huyện Tam Dương yêu cầu: 

1. Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện:  

- Tiếp tục triển khai việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành, nhất 

là tại các xã, thị trấn đã công bố hết bệnh DTLCP. Thường xuyên kiểm tra, 
nắm bắt tình hình phát triển chăn nuôi GSGC và công tác phòng, chống dịch 
bệnh GSGC trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, trâu, bò, thủy sản để bù đắp lượng thịt 
lợn thiếu hụt theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 
998/SNN&PTNT-CNTY ngày 17/6/2019. 

2. Các phòng, ban, cơ quan liên quan: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị 
trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chăn nuôi An toàn sinh học (ATSH) để 
việc tái đàn lợn đạt hiệu quả. 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y: Chủ động thực hiện việc kiểm tra, giám sát 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là các ổ dịch cũ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, 
hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị vắc xin cho tiêm phòng 
định kỳ năm 2020. 



- Công an huyện: Chủ trì, chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục điều 
tra, theo dõi, nắm bắt tình hình buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản 
phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; phối hợp kiểm tra, giám sát việc buôn 

lậu, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn huyện; phát hiện và 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Đội Quản lý thị trường số 4: Tập trung kiểm tra, kiểm soát vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm, nhất là lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, nghi nhập lậu vào 
địa bàn huyện. 

- 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. 

- Trung tâm Văn hóa - TT-TT huyện: Kịp thời thông tin đầy đủ, chính 
xác nguồn cung, giá thực phẩm trên địa bàn huyện, nhất là mặt hàng thịt lợn, 
tránh cho người dân hiểu không đầy đủ, những người sản xuất, kinh doanh 

thiếu trách nhiệm có thể trục lợi đầu cơ tăng giá. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp 

tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc, sát trùng  bằng hóa chất và vôi bột; thực hiện 
tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về chăn nuôi ATSH, kết hợp sử dụng các 
chế phẩm sinh học nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn; hướng dẫn các hộ chăn 

nuôi nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; khi tái đàn phải báo cáo 
với UBND cấp xã. 

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận các hộ có đủ điều kiện chăn nuôi ATSH để 

tái đàn lợn; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi lợn 
và công tác phòng, chống dịch bệnh. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu thành viên BCĐ phòng, chống dịch 
bệnh động vật, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các 
xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể huyện; 
- CPVP HĐND&UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PCDB huyện; 
- Như kính gửi; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Phùng Mạnh Thắng 
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