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CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Điện:
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Theo thông tin từ Cục Thú y, thời gian gần đây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
đã tái phát trở lại, diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng lây lan nhanh tại
nhiều tỉnh, thành phố; đến ngày 30/10/2021 cả nước có 339 xã thuộc 137 huyện
của 38 tỉnh, thành phố đang có dịch chưa qua 21 ngày. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu
tháng 10/2021 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn 31 xã thuộc
các huyện Can Lộc (08 xã), Cẩm Xuyên (08 xã), huyện Kỳ Anh (03 xã), Đức Thọ
(02 xã), Hương Khê (01 xã), Lộc Hà (02 xã), Thạch Hà (02 xã), thị xã Kỳ Anh (01
xã), thị xã Hồng Lĩnh (03 xã) và thành phố Hà Tĩnh (01 xã), làm cho 510 con lợn
mắc bệnh, ốm chết, phải tiêu hủy. Nguyên nhân chủ yếu là do: Đợt dịch tái phát,
diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố; tại tỉnh ta do giá lợn giảm, thị trường
tiêu thụ gặp khó khăn nên số lượng lợn còn tồn trong các cơ sở chăn nuôi khá
nhiều, mặt khác do ảnh hưởng của mưa bão một số địa phương bị ngập lụt, môi
trường ô nhiễm; bên cạnh đó thời gian qua công tác quản lý hoạt động buôn bán,
giết mổ còn thiếu chặt chẽ ở một số địa phương. Nguy cơ Dịch tả lợn Châu Phi tiếp
tục tái phát, lây lan trong thời gian tới là rất cao.
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh phát tán lây lan, bảo vệ phát
triển sản xuất chăn nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành
chức năng khẩn trương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, trong đó tập
trung các nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ngành
chức năng và chính quyền các địa phương:
- Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi ban hành tại Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng
Chính phủ; Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 08/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Quyết định số
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3995/QĐ- UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kịch bản phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành
Thú y.
Đối với các địa phương đang có dịch: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp huyện, cấp xã để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
thành viên; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển,
giết mổ; hướng dẫn thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường
chăn nuôi và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thức ăn, trang
thiết bị chăn nuôi tại các trục giao thông chính đảm bảo yêu cầu, tần suất; giám sát
chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lập Hội
đồng xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo tình
hình, diễn biến, công tác phòng, chống dịch bệnh hàng ngày gửi Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (trước 16h30) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến
dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hộ, cơ sở chăn nuôi, người hành
nghề buôn bán, giết mổ để chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học,
không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh để tránh
thiệt hại, báo cáo kịp thời khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, không
tự điều trị và bán chạy lợn bệnh.
- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý
kịp thời đối với lợn mắc bệnh theo đúng quy định.
- Phát động đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi tại các
vùng dịch, vùng nguy cơ cao trên địa bàn, thời gian thực hiện đồng loạt trong tháng
11/2021, duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ tại các cơ sở giết mổ
tập trung, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật đồng thời hướng dẫn người
chăn nuôi vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi đảm bảo chủ
động, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn
và các sản phẩm của lợn trên địa bàn; nghiêm cấm việc nhập gia súc từ tỉnh khác
vào cơ sở giết mổ mà không có hồ sơ thủ tục theo đúng quy định. Thành lập Đoàn
liên ngành cấp huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh, giết mổ, vận chuyển gia súc
tại địa bàn và công tác quản lý giết mổ tại các xã, phường, thị trấn, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Bố trí kinh phí và các nguồn lực đảm bảo để tổ chức triển khai có hiệu quả
công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Rà soát, củng cố lại hệ thống cán bộ
Thú y các cấp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu
quả công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ được giao trên địa bàn.
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động nắm bắt thông tin, tình hình
diễn biến dịch bệnh để kịp thời tham mưu, hướng dẫn, bổ cứu các giải pháp phòng
chống dịch bệnh.
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- Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, báo cáo
UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
- Sử dụng nguồn hóa chất dự phòng chống dịch năm 2021, hỗ trợ cho các
địa phương thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn
nuôi tại các vùng dịch, vùng nguy cơ cao, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động
vật và cơ sở giết mổ để chủ động phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.
3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các địa phương chủ động theo dõi,
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, phổ biến thực hiện các giải pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở,
Thủ trưởng các ngành triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan Hà Tĩnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NL.
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