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tháng 10 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các
biện pháp phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi

Kính gửi:

- Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống
dịch bệnh động vật tỉnh (Quyết định số 1350/QĐUBND ngày 28/4/2021);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại khu
vực Châu Á tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đe dọa nỗ lực tái đàn, phục hồi
ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nông nghiệp
và Phát tiển nông thôn, từ đầu năm 2021 đến nay bệnh DTLCP đã xảy ra tại 1.498
xã của 50 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 93.551 con lợn, cao gấp hơn 2 lần so với
cùng kỳ năm 2020. Trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 29/9/2021 bệnh DTLCP xảy
ra tại 264 hộ, 69 thôn, bản, tổ dân phố của 28 xã, phường, thị trấn thuộc huyện
Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai,
làm 1.409 con lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy, bằng 35% so với cùng kỳ năm 2020;
hiện còn xã 6 xã của các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa chưa
công bố hết dịch bệnh. Trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh DTLCP tiếp tục
phát sinh là rất cao, do: Đặc điểm của vi rút DTLCP có khả năng tồn tại lâu ngoài
môi trường, đường lây truyền rất phức tạp; hiện chưa có thuốc điều trị, vắc xin
phòng bệnh; chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chưa đảm bảo các yêu
cầu chăn nuôi an toàn sinh học; việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn gia
tăng mạnh vào các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán (gồm cả việc xuất, nhập
lậu qua biên giới); thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nhiều, rét,...
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh
DTLCP; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, như sau:
1. Yêu cầu các sở, ngành, thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động
vật tỉnh; đặc biệt là cấp ủy đảng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá
nguy cơ dịch bệnh; phân công trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
trong công tác phòng chống bệnh DTLCP; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch số 217/KH-UBND
ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh DTLCP trên
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc xuất, nhập lậu lợn
sống và thịt lợn qua biên giới; xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, giết mổ, vận
chuyển lợn và thịt lợn từ vùng có dịch và bị dịch uy hiếp nhằm ngăn chặn nguy
cơ lây nhiễm bệnh DTLCP.
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- Khi có bệnh DTLCP xảy ra tại địa bàn phụ trách, thành viên BCĐ phải
tập trung cao độ để chỉ đạo, áp dụng triệt để biện pháp phòng, chống dịch bệnh,
nhanh chóng xử lý dứt điểm, dập tắt ổ dịch; thực hiện công bố dịch theo quy định;
xử lý đối tượng vận chuyển lợn mang mầm bệnh làm lây lan dịch theo quy định
của Pháp luật.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống bệnh DTLCP, tăng cường giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, tập trung xử
lý triệt để: Khoanh vùng ổ dịch, truy tìm nguồn dịch, lấy mẫu xét nghiệm, quản
lý theo dõi; tiêu hủy lợn bệnh và lợn cùng đàn, vệ sinh khử trùng tiêu độc; tạm
dừng giết mổ, tiêu thụ lợn và thịt lợn trong vùng dịch; tạm dừng việc thụ tinh trực
tiếp cho lợn (tiến tới chuyển toàn bộ sang thụ tinh nhân tạo cho lợn).
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phát hiện sớm việc mua, bán trái
phép lợn giống, lợn thịt, sản phẩm của lợn chưa qua chế biến từ các địa phương
khác vào địa bàn; xử lý triệt để các vi phạm theo quy định. Xem xét cụ thể tình
hình chăn nuôi, dịch bệnh của địa phương chủ động thành lập Tổ cơ động kiểm
tra, kiểm soát ngăn chặn vận chuyển lợn và sản phẩm không có nguồn gốc, không
có Giấy chứng nhận kiểm dịch vào địa bàn. Phát hiện, xử lý nghiêm những trường
hợp (cả người dân và cán bộ, công chức, viên chức) có hành vi dấu dịch, buôn,
bán, tiếp tay cho hoạt động mua, bán, phát tán lợn, sản phẩm từ lợn mang mầm
bệnh làm phát sinh DTLCP.
- Thực hiện triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhất là khi
tái đàn lợn, trong đó lưu ý các yêu cầu về: Con giống phải khỏe mạnh có nguồn
gốc, nếu ở ngoài tỉnh phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ; thực hiện nuôi
cách ly, theo dõi 21 ngày; chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi phải đảm bảo vệ
sinh ngăn chặn được mầm bệnh; thức ăn, nước uống, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ
sinh khử trùng, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi, tiêu diệt
động vật gây hại, xử lý chất thải; thực hiện quy trình phòng bệnh bằng nhiều
phương pháp, phát hiện sớm, cách ly và xử lý triệt để các trường hợp lợn ốm, lợn
mắc bệnh... theo Hướng dẫn số 06/HD-SNN ngày 08/11/2019 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, thời điểm
tái đàn sau khi hết bệnh DTLCP. Tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi
mua lợn giống có nguồn gốc, có Giấy chứng nhận kiểm dịch.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh DTLCP, kịp thời phát hiện và
xử lý các trường hợp vi phạm về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh không đúng
quy định. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, thực
hiện tái cơ cấu chăn nuôi lợn theo quy định của Luật Chăn nuôi. Phối hợp với các
địa phương có dịch xử lý ổ dịch và việc mua bán làm lây lan dịch theo đúng quy
định hiện hành; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
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- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiên để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch
bệnh. Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát xét nghiệm bệnh DTLCP theo
hướng dẫn của Cục Thú y. Tham mưu đề xuất giải pháp tiêm phòng vắc xin khi
có vắc xin phòng bệnh DTLCP thương mại lưu hành.
- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật,
sản phẩm động vật, ra vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên
quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất
hợp pháp động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh.
4. Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh
căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các giải pháp
phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Kiểm dịch ĐV vùng Lào Cai;
- BBT cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH4, NLN1,3.
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