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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc        

S�: 44/CT-UBND Nam ��nh, ngày  09 tháng 12 n�m 2021 

 

CH� TH� 

V� vi�c t�p trung tri�n khai quy�t li�t, ��ng b� các gi�i pháp                                    
phòng, ch�ng b�nh D�ch t� l�n Châu Phi 

 

Theo thông báo c�a B� Nông nghi�p và PTNT, hi�n nay b�nh D�ch t� l�n 
Châu Phi (DTLCP) �ang di�n bi�n ph�c t�p, �ã x�y ra t�i 2.275 xã c�a 57 t�nh, 
thành ph� v�i t�ng s� l�n tiêu h�y trên 230.000 con, g�p g�n 3 l�n so v�i cùng k� 
n�m 2020, chi�m kho�ng 0,8% t�ng �àn. 

T�i Nam ��nh, sau m�t th�i gian b�nh DTLCP ���c ki�m soát t�t, t� tháng 
10/2021 ��n nay b�nh DTLCP �ang có nguy c� lây lan trên di�n r�ng, tác ��ng 
l�n, tiêu c�c ��n ngành ch�n nuôi, �nh h��ng ��n ho�t ��ng s�n xu�t, kinh doanh 
c�a nhi�u doanh nghi�p, h�p tác xã, ng��i ch�n nuôi và cung c�u th�c ph�m trên 
��a bàn t�nh.  

�� công tác phòng, ch�ng, ki�m soát b�nh DTLCP k�p th�i, hi�u qu�, b�o 
��m ngu�n cung th�t l�n trong d�p T�t Nguyên �án và th�i gian ti�p theo, Ch� 
t�ch UBND t�nh yêu c�u Th� tr��ng các S�, ngành, Ch� t�ch UBND các huy�n, 
thành ph� t�p trung ch� ��o th�c hi�n t�t m�t s� nhi�m v� ch� y�u sau: 

1. Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� t�p trung ch� ��o, tri�n khai quy�t 
li�t, ��ng b� các bi�n pháp phòng, ch�ng b�nh DTLCP theo �úng quy ��nh và ch� 
��o c�a Chính ph�, B� Nông nghi�p và PTNT, UBND t�nh; ��c bi�t kh�n tr��ng 
tri�n khai th�c hi�n hi�u qu� Ch� th� s� 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 c�a Th� 
t��ng Chính ph�, K� ho�ch s� 80/KH-UBND ngày 04/9/2020 c�a UBND t�nh, 
��ng th�i ch�u trách nhi�m toàn di�n v� công tác phòng, ch�ng b�nh DTLCP trên 
��a bàn qu�n lý, c� th�: 

- Ki�n toàn Ban ch� ��o phòng, ch�ng d�ch b�nh ��ng v�t, �oàn công tác các 
c�p và phân công trách nhi�m c� th� cho t�ng thành viên �� ch� ��o, t� ch�c 
phòng, ch�ng d�ch b�nh; t�ng c��ng ki�m tra, �ôn ��c, giám sát vi�c th�c hi�n 
công tác phòng, ch�ng d�ch b�nh t�i tuy�n c� s�. 

- H��ng d�n các h� ch�n nuôi t�ng c��ng áp d�ng các bi�n pháp ch�n nuôi 
an toàn sinh h�c, b�o v� và phát tri�n �àn l�n, nh�t là �àn l�n nái �� có �� ngu�n 
cung th�t l�n trong d�p T�t Nguyên �án; v� sinh, sát trùng b�ng vôi b�t, hoá ch�t 
khu v�c ch�n nuôi; có bi�n pháp ng�n ch�n, tiêu di�t các véc t�, môi gi�i truy�n 
b�nh xâm nh�p vào chu�ng nuôi; th�c hi�n kê khai ho�t ��ng ch�n nuôi, báo cáo 
khi có ��ng v�t �m, ch�t b�t th��ng; ch�m sóc, nuôi d��ng t�t �àn v�t nuôi, ch� 
��ng phòng, ch�ng rét cho �àn v�t nuôi trong v� �ông Xuân.  
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- Thông tin k�p th�i, ��y ��, chính xác tình hình d�ch b�nh, các bi�n pháp 
phòng, ch�ng b�nh DTLCP, bi�n pháp ��m b�o v� sinh trong ch�n nuôi, gi�t m� 
l�n; t�ng c��ng thông tin t�i ng��i ch�n nuôi, ng��i tiêu dùng v� giá c� th� 
tr��ng, tránh tình tr�ng thi�u thông tin gây b�t �n th� tr��ng; t�ng c��ng công tác 
qu�n lý th� tr��ng, ki�m tra, giám sát �� ng�n ch�n hi�n t��ng ��u c� tr�c l�i, h�n 
ch� tình tr�ng nâng giá � các khâu trung gian (v�n chuy�n, gi�t m�, bán l�...),... 

- Tr�c ti�p ch� ��o, t�p trung các ngu�n l�c c�a ��a ph��ng �� t� ch�c x� lý 
d�t �i�m ngay khi phát hi�n l�n m�c b�nh, nghi m�c b�nh DTLCP, không �� phát 
sinh � d�ch m�i; t� ch�c x� lý tiêu h�y l�n m�c b�nh, nghi m�c b�nh, ch�t theo 
�úng quy trình, không làm phát tán, lây lan m�m b�nh, không gây ô nhi�m môi 
tr��ng; t� ch�c t�ng v� sinh, phun thu�c kh� trùng, tiêu ��c khu v�c ch�n nuôi, 
khu v�c có d�ch; ch� ��ng phát hi�n, ng�n ch�n và x� lý nghiêm các tr��ng h�p 
không khai báo d�ch b�nh, gi�t m�, buôn bán, v�n chuy�n l�n, s�n ph�m t� l�n 
làm lây lan d�ch b�nh; báo cáo k�p th�i tình hình d�ch b�nh; công b� và t� ch�c 
ch�ng d�ch theo quy ��nh c�a Lu�t Thú y và các v�n b�n h��ng d�n thi hành. 

- Ch� ��o các l�c l��ng ch�c n�ng t�ng c��ng qu�n lý, giám sát, ki�m soát 
ch�t ch� vi�c t�p k�t, buôn bán l�n, s�n ph�m t� l�n; tuyên truy�n, v�n ��ng 
ng��i dân không tham gia các ho�t ��ng buôn bán, tiêu th� l�n, s�n ph�m t� l�n 
m�c b�nh, ch�t, không rõ ngu�n g�c �� ch� bi�n, kinh doanh th�c ph�m; l�y m�u 
xét nghi�m và tiêu h�y l�n d��ng tính v�i vi rút DTLCP, s�n ph�m t� l�n nh�p 
l�u; t� ch�c ki�m soát ch�t ch� vi�c v�n chuy�n, buôn bán l�n, s�n ph�m t� l�n và 
x� lý nghiêm nh�ng tr��ng h�p vi ph�m theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

2. S� Nông nghi�p và PTNT ch� trì, ph�i h�p v�i các ��a ph��ng, các S� 
ngành liên quan t�p trung tri�n khai nh�ng n�i dung sau: 

- T�p trung ch� ��o, t� ch�c h��ng d�n, �ôn ��c, ki�m tra vi�c phòng, ch�ng 
d�ch b�nh DTLCP; ch� ��ng giám sát ch�t ch� tình hình d�ch b�nh �� phát hi�n 
s�m, c�nh báo và ch� ��o x� lý tri�t �� � d�ch, không �� d�ch b�nh lây lay trên 
di�n r�ng; t�ng c��ng các ngu�n l�c h� tr� vi�c phòng, ch�ng d�ch b�nh t�i các 
��a ph��ng, nh�t là n�i d�ch b�nh �ang lây lan, di�n bi�n ph�c t�p. 

- H��ng d�n ng��i ch�n nuôi, thú y c� s� th��ng xuyên theo dõi �àn l�n, 
áp d�ng quy trình ch�n nuôi an toàn sinh h�c �� ch� ��ng phòng, ch�ng b�nh 
DTLCP; th�c hi�n t�t công tác v� sinh, tiêu ��c, kh� trùng khu v�c ch�n nuôi 
b�ng vôi b�t, hóa ch�t; ch� ��ng ��ng ký, xây d�ng c� s� ch�n nuôi an toàn 
d�ch b�nh. 

- K�p th�i tham m�u UBND t�nh ch� ��o th�c hi�n các bi�n pháp phòng, 
ch�ng b�nh DTLCP và h� tr� công tác phòng, ch�ng d�ch b�nh DTLCP ��m b�o 
�úng quy ��nh. 

- H��ng d�n, tri�n khai th�c hi�n K� ho�ch s� 78/KH-UBND ngày 
13/7/2021 c�a UBND t�nh v� tri�n khai th�c hi�n �� án “T�ng c��ng n�ng l�c h� 
th�ng c� quan qu�n lý chuyên ngành thú y các c�p giai �o�n 2021 - 2030”. 
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3. S� Thông tin và Truy�n thông 

Ph�i h�p v�i các c� quan truy�n thông, Báo Nam ��nh, �ài Phát thanh 
Truy�n hình t�nh k�p th�i cung c�p thông tin v� tình hình d�ch b�nh, các bi�n pháp 
phòng, ch�ng b�nh DTLCP, giá c� th� tr��ng �� ng��i dân không hoang mang, 
ch� ��ng áp d�ng các bi�n pháp phòng, ch�ng d�ch b�nh theo h��ng d�n c�a c� 
quan chuyên môn. 

4. S� Tài chính 

Ph�i h�p v�i S� Nông nghi�p và PTNT tham m�u UBND t�nh h� tr� công 
tác phòng, ch�ng d�ch b�nh DTLCP; h��ng d�n, giám sát vi�c s� d�ng kinh phí 
ngân sách nhà n��c ph�c v� công tác phòng, ch�ng b�nh DTLCP. 

5. S� Giao thông v�n t�i, Công an t�nh, C�c Qu�n lý th� tr��ng 

Ch� ��ng ph�i h�p v�i các ��a ph��ng, ngành Nông nghi�p t�ng c��ng 
ki�m tra, ki�m soát, k�p th�i phát hi�n, x� lý các tr��ng h�p vi ph�m v� v�n 
chuy�n, tiêu th�, buôn bán l�n và s�n ph�m t� l�n trên ��a bàn t�nh.  

6. Các S�, ngành liên quan  

Theo ch�c n�ng, nhi�m v� ���c giao ch� ��ng ch� ��o các c� quan ch�c 
n�ng chuyên ngành ph�i h�p �� tri�n khai th�c hi�n quy�t li�t các bi�n pháp 
phòng, ch�ng b�nh DTLCP. 

7. �� ngh� �y ban M�t tr�n t� qu�c t�nh và các t� ch�c chính tr� - xã h�i   

Ph�i h�p v�i các S�, ngành, UBND các huy�n, thành ph� tuyên truy�n, v�n 
��ng các �oàn viên, h�i viên và Nhân dân tích c�c, ch� ��ng th�c hi�n các bi�n 
pháp phòng, ch�ng d�ch./. 

 
 

KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 
 
 

Tr�n Anh D�ng 
 


