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V/v tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh
DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng,
Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh,
Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình,
Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình
Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau.
Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, hiện
nay, cả nước có 324 xã của 29 tỉnh, thành phố có bệnh bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan
diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng
đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn.
Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện
rộng, khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng,
chống bệnh DTLCP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các
Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện
quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng chỉ
đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có
Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc
gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025”; tránh tình
trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; trong đó chú trọng
các nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập ngay các Đoàn công tác do Lãnh
đạo Sở, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân làm trưởng đoàn; đồng thời cử các tổ cán bộ
kỹ thuật đến trực tiếp các địa phương có ổ bệnh DTLCP (chưa qua 21 ngày) để
phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm
soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.
2. Khẩn trương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí
kinh phí và các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng,
chống bệnh DTLCP của địa phương. Kế hoạch của địa phương phải cần có mục
tiêu, giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm
thống nhất với các nội dung của Kế hoạch quốc gia. Đồng thời, tổ chức thực
hiện phòng, chống bệnh DTLCP theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện những
nội dung, giải pháp tại Kế hoạch quốc gia, cũng như những biện pháp cụ thể tại
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các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP, văn bản của
Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y.
3. Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu
vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm,
kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh
DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết
mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về
tình hình dịch bệnh từ cấp thôn đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định
của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y.
4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận
chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm
ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử
lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp qua biên
giới theo nội dung Công văn số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT.
5. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phổ biến và nhân rộng các mô hình chăn
nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô
chăn nuôi; đồng thời có kế hoạch và chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm
bệnh DTLCP để phát hiện sớm, cảnh báo và kịp thời tổ chức triển khai có hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
6. Khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ
quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, nhất là
tại cơ sở theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban
Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị
quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày
20/02/2019 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ,
để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.
7. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất
là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP,
nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ Nông
nghiệp và PTNT các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời./.
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