
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 638/UBND-KTN Lai Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

V/v tập trung tổ chức phòng, 

chống dịch bệnh, hướng dẫn tái 

đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an 

toàn sinh học 

 

 

                           Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 
 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xuất hiện lần đầu tiên trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu từ ngày 19/3/2019, đến ngày 30/3/2020 UBND tỉnh đã công bố 

hết dịch. Thực hiện Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 20/3/2020 và Công văn số 

1965/BNN-TY ngày 18/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức 

hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học; để triển khai tốt công 

tác tái đàn, phát triển đàn lợn theo hướng đảm bảo an toàn dịch bệnh và đảm bảo 

bình ổn giá thịt lợn trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, 

thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số 

nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn số 

3093/UBND-KTN, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh tái 

đàn trong chăn nuôi lợn và tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, 

gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do DTLCP; các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chức năng, chính quyền 

cơ sở tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình, cơ sở chăn 

nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi 

an toàn sinh học theo hướng dẫn; khuyến khích các cơ sở, hộ chăn nuôi lợn tái đàn, 

tăng đàn lợn nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh. 

Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên 

địa bàn, tổ chức triển khai tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi, phòng các bệnh truyền 
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là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao trên địa bàn; tích cực 

hỗ trợ người dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, trang 

trại đủ điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm từng 

bước thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất con giống tại địa phương tăng 

cường việc nhân giống, cung ứng con giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch 

bệnh; đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp chăm sóc, nuôi 

dưỡng đàn nái hiện có để nhân giống, cung cấp con giống phục vụ việc tái đàn 

lợn tại địa phương, nhằm giảm chi phi sản xuất, hạn chế dịch bệnh xâm nhập và 

lây lan trên địa bàn. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở kiểm tra, 

giám sát, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi các biện pháp tái đàn, 

tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học. Báo cáo kết quả phòng, chống dịch 

bệnh, công tác tái đàn lợn (tình hình tái đàn, số lượng tái đàn, khó khăn, vướng 

mắc...) định kỳ hàng tháng về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh – truyền 

hình tỉnh, Báo Lai Châu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ 

động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch, áp dụng nghiêm các biện 

pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đến hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi từ quy mô 

nhỏ, vừa tới quy mô lớn trong công tác tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh theo quy định; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi, chủ động có kế hoạch khống chế trong diện hẹp, không để 

dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc cân đối, bố trí nguồn 

kinh phí từ các chương trình hỗ trợ sản xuất để hỗ trợ con giống vật nuôi nhằm 

thực hiện tốt công tác tái đàn tại địa phương. Phối hợp với các địa phương 

trong việc kiểm tra, giám sát nguồn con giống hỗ trợ cho người dân. 

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi, các trang 

trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và 

phát triển đàn lợn nói riêng và các loại vật nuôi khác nói chung tại địa phương. 

 Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong công tác rà soát, thống 

kê, nắm bắt tình hình tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo yêu cầu. 

3. Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, 

kinh doanh lợn thịt và thịt lợn không rõ nguồn gốc; giám sát chặt chẽ và hạn chế 

tối đa việc đầu cơ, tích trữ, thu mua, buôn bán, vận chuyển, lợn sống và thịt lợn 

trái phép qua biên giới. 
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Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan 

theo dõi diễn biến thị trường (nhất là mặt hàng thịt lợn), thông tin chính xác, đầy 

đủ, kịp thời đến người dân; có phương án bình ổn giá cả, tránh tình trạng người 

chăn nuôi găm hàng, đẩy giá lợn lên cao, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng 

đến đời sống của người dân. 

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có 

chính sách ưu tiên tín dụng, người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh DTLCP được 

vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an 

toàn dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam tại Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 và Công văn số 

4666/NHNN-TD ngày 19/6/2019 về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại 

do ảnh hưởng của bệnh DTLCP. 

5. Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương thông tin tuyên 

truyền về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn 

lợn; giá cả thị trường, tình hình nguồn cung; vận động người dân sử dụng các 

sản phẩm thay thế thịt lợn và sử dụng sản phẩm đông lạnh để giảm áp lực nguồn 

cung cho thị trường. 

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu 

quả các nội dung nêu trên. 

Căn cứ nội dung Công văn, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và 

PTNT, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu; Cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân nhân các huyện, 

thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Chăn nuôi; 

- U1, U4, V1, V3; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

- Báo Lai Châu; 
- Lưu: VT, KT1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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