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CÔNG ĐIỆN
Về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, 

chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM, điện:

- Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 
Tài chính, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 
Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
động vật cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, từ tháng 9/2021 đến nay, 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái phát và lây lan mạnh ở nhiều nơi, 
hiện nay toàn tỉnh có 128 xã/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đang có dịch 
bệnh DTLCP (trừ các địa phương: Hội An, Nam Trà My, Tây Giang). 

Nguyên nhân chủ yếu là do: (i) nhiều địa phương qua thời gian dài đã 
khống chế được dịch, người chăn nuôi tái đàn tăng gia sản xuất, làm cho tổng 
đàn lợn tăng; (ii) cuối tháng 8/2021 là thời điểm các địa phương: Điện Bàn, Đại 
Lộc… thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo 
quy định, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) thuộc đối tượng F1, 
F2 phải cách ly y tế, không thực hiện được việc kiểm tra, giám sát dịch bệnh, lấy 
mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm bệnh; việc gửi mẫu trong thời điểm này cũng 
không thực hiện được; người dân tự chôn lấp lợn mắc bệnh, chết... làm lây lan 
dịch bệnh; (iii) công tác quản lý giết mổ ở các địa phương hầu như đang bỏ ngỏ; 
(iv) việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP ở 
các địa phương thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về thú y và chỉ đạo 
của UBND tỉnh: kê khai chăn nuôi, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học 
trong chăn nuôi lợn, báo cáo dịch chậm, không thực hiện các biện pháp chống 
dịch đã công bố…; (v) từ tháng 10/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh liên tục có 
những đợt mưa lớn kéo dài, khó khăn trong việc tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi 
và tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh; 
(vi) nhiều địa phương chưa thực hiện kiện toàn, tăng cường nguồn lực đội ngũ 
làm công tác chăn nuôi, thú y cho Trung tâm KTNN cấp huyện, thiếu cán bộ 
chuyên ngành phối hợp kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh động vật ở 
tuyến cơ sở…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, khẩn trương xử lý kịp thời các ổ 
dịch, không để tiếp tục phát sinh, lây lan dịch; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ 
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tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên 
quan khẩn trương phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống dịch bệnh DTLCP theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn 
bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam 
(Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 ban hành Kế hoạch phòng, 
chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị 
số 13/CT-UBND ngày 27/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm các tháng 
cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Kế hoạch số 5749/KH-UBND ngày 31/8/2021 
của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản 
lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-
2030); trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan căn cứ các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh (Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về 
chuyển giao nguyên trạng Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Chăn nuôi 
và Thú y về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; Hướng dẫn số 
6857/HD-UBND ngày 07/12/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm KTNN các huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch số 
5749/KH-UBND ngày 31/8/2021 về thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ 
thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021-2030) và trên cơ sở tổng chỉ tiêu biên chế được giao, tham mưu 
UBND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc việc bố trí lực lượng chuyên 
môn chuyên ngành chăn nuôi, thú y để đáp ứng công tác phòng, chống dịch 
động vật trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
không bố trí hoặc bố trí không phù hợp lực lượng chuyên môn chuyên ngành 
chăn nuôi, thú y để ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
chung trên địa bàn quản lý.

- Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
DTLCP theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Rà soát, ban hành kế hoạch phòng, 
chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trung tâm KTNN cấp huyện phân công cán bộ đứng điểm tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chống dịch tại các địa bàn cấp xã 
có dịch; giám sát lâm sàng đàn lợn tại địa bàn có nguy cơ cao (ổ dịch cũ, vùng 
trọng điểm chăn nuôi lợn giống, giết mổ trái phép…) nhằm phát hiện sớm các 
trường hợp mắc bệnh để có giải pháp ứng phó kịp thời. Phối hợp Ban Quản lý 
các chợ bán lợn con trên địa bàn (chợ Bà Rén, chợ Hà Lam) tổ chức lấy mẫu 
giám sát lưu hành vi rút DTLCP để có cơ sở cảnh báo, quản lý dịch bệnh chung 
trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Kiên quyết không hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn tiêu hủy do mắc dịch 
bệnh DTLCP nhưng không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi để quản lý 
chăn nuôi và giám sát dịch bệnh theo quy định.
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- Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tình hình dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là tuyên truyền những yếu tố 
nguy cơ lây lan phát sinh dịch bệnh DTLCP và thực hiện nghiêm việc khai báo 
trước khi tái đàn chăn nuôi lợn, kê khai hoạt động chăn nuôi. 

- Đối với các địa phương đang tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ 
cho đàn lợn, yêu cầu nhân viên thú y và tổ tham gia tiêm phòng thực hiện 
nghiêm các biện pháp an toàn sinh học trong quá trình tiêm phòng, trước và sau 
khi rời khỏi hộ chăn nuôi.

- Chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn thực hiện khai báo, kê khai hoạt động 
chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 08/9/2020. 

- Ưu tiên bố trí tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ lực lượng trực 
tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật từ cấp huyện đến cấp xã, nhất là 
lực lượng thú y phải tham gia tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật; tạo điều 
kiện thuận lợi cho người tham gia triển khai tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, 
điều trị bệnh động vật theo đúng quy định của pháp luật thú y.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh 
DTLCP theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án mạng lưới cơ sở 

giết mổ động vật tập trung và phương án thực hiện công tác quản lý giết mổ trên 
địa bàn tỉnh, chậm nhất vào cuối quý I/2022. Phối hợp với các địa phương tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên Thú y 
tại cơ sở giết mổ động vật tập trung để đảm bảo động vật đưa vào giết mổ khỏe 
mạnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. 

- Phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện kiện toàn tăng cường nguồn 
lực chuyên môn chuyên ngành chăn nuôi, thú y cho Trung tâm KTNN cấp 
huyện, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất cuối quý I/2022 để tiếp tục chỉ đạo.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ tiêu hủy lợn 
mắc bệnh DTLCP tại các địa phương để tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ 
trợ theo đúng quy định.

3. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương thẩm định 
trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công 
lập trên địa bàn tỉnh, trong đó có Trung tâm KTNN cấp huyện để làm cơ sở cho 
các địa phương bố trí đảm bảo đủ lực lượng thực hiện phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên địa bàn cấp huyện. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu 
UBND tỉnh kiểm tra, bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật theo 
quy định.

5. Cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về 
tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. 
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6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật ở các cấp theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, 
ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình 
thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để kịp 
thời xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể tỉnh;
- Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng IV;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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