
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTN Lai Châu, ngày            tháng 6  năm 2020 
V/v tăng cường triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật và tái đàn lợn trên địa 

bàn tỉnh 

 

             
Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp & PTNT hiện trên cả nước đang có 

trên 20 tỉnh, thành phố tái phát dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), trong đó có các 

tỉnh giáp ranh là Lào Cai, Sơn La, yên Bái. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2020 

đến nay, DTLCP cơ bản được khống chế, kiểm soát; tuy nhiên, ngày 09/6/2020 

trên địa bàn phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu đã xuất hiện 01 hộ gia 

đình có lợn chết do bệnh DTLCP tái phát, đến sáng ngày 23/6/2020 dịch bệnh 

đã xảy ra 10 hộ/5 bản/03 xã (phường) của thành phố Lai Châu với tổng số lợn 

phải tiêu hủy là 93 con/5.129 kg. Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa nắng nóng 

và mưa bất thường nên nhiệt độ thay đổi liên tục, biên độ nhiệt giữa ngày và 

đêm lớn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của đàn vật nuôi, đồng thời là điều kiện 

thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển; do đó nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh trên động vật nuôi rất cao, nhất là bệnh DTLCP.  

Thực  hiện Công văn số 3671/BNN-CNTY ngày 02/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT về việc tăng cường tái đàn lợn và Công văn số 4529/VPCP-NN 

ngày 08/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về tập trung phòng, chống bệnh 

DTLCP phát sinh, lây lan trên diện rộng; để chủ động triển khai đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là bệnh DTLCP và 

thực hiện việc tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tập trung tổ chức triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, nhất là đối với bệnh DTLCP; đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi đại gia 

súc, gia cầm và phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. 

- Đối với bệnh DTLCP: Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình dịch, tập 

trung nguồn nhân lực, vật lực tổ chức phòng, chống và khống chế bệnh DTLCP 
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trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn Luật, 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 

quốc gia; các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh. Tổ chức rà soát, 

hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo 

kịp thời số liệu đàn, số liệu về dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ và tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi của các trang trại, hộ gia 

đình có điều kiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học; khuyến khích áp dụng 

các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với chế phẩm nâng cao sức đề 

kháng cho đàn lợn. 

UBND thành phố tập trung khống chế không để dịch bệnh lây lan, bùng 

phát ra diện rộng. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, 

chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong 

việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh khác trên đàn vật 

nuôi (lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, dại, tụ huyết trùng...) đặc biệt 

là bệnh DTLCP, tổ chức khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, kịp thời ngay khi 

bệnh, dịch còn trong diện hẹp. Tuyệt đối không được giấu dịch hoặc chủ quan, 

lơ là trước tình hình dịch.  

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đối với Ban Quản lý các chợ có buôn bán, 

kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trong việc chủ động bố trí kinh phí, 

nhân lực thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường sau mỗi buổi 

chợ có sự giám sát của cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở để tiêu diệt 

mầm bệnh, hạn chế lây nhiễm cho người và động vật. 

- Thành lập đoàn, tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức 

triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo lực lượng thú y phối hợp với UBND thành phố tập trung xử lý, 

khống chế không để dịch phát sinh lây lan sang. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm dịch động vật nhập vào 

tỉnh, công tác kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại khu 

vực giáp ranh các tỉnh và cửa khẩu biên giới.  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác rà 

soát các ổ dịch bệnh DTLCP cũ có nguy cơ tái phát, kịp thời phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố tổ chức khoanh vùng, khống chế dịch khi còn 

trong diện hẹp.  

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh và các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ thông tin, nguồn cung, 
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giá các sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn; kiểm soát và tạo điều kiện cho việc lưu 

thông sản phẩm chăn nuôi, nhất là con giống trên địa bàn. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện các 

biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết 

quả triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền 

hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn 

đến người chăn nuôi về: Tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, giá 

cả thị trường… và công tác tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học. 

3. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản 

phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. 

- Phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan 

thú y các cấp; phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, nguồn cung, giá các sản 

phẩm chăn nuôi trên địa bàn; kiểm soát và tạo điều kiện cho việc lưu thông sản 

phẩm chăn nuôi, nhất là con giống trên địa bàn. 

4. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tăng cường thời lượng đưa tin, bài 

về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là 

DTLCP; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn 

lợn; giá cả thị trường, tình hình nguồn cung… 

5. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo các tổ chức thành viên 

cường công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đến đoàn viên, hội viên và 

người dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động 

vật, đặc biệt là bệnh DTLCP; về giá cả thị trường tiêu thụ và việc tái đàn lợn 

đảm bảo an toàn sinh học. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  
 
 

 

Hà Trọng Hải 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c) 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);      
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh: U1, U4; 

- VPUBND tỉnh: V1, V3; 

- Công Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 
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