
 
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế; Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thành phố; Công an thành phố; Đội 

quản lý thị trường số 2; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 2378/UBND-KTN ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Có văn bản kèm theo) 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Quyết định số 1277/QĐ-UBND, ngày 

03/9/2020 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 

22/2/2022 của UBND thành phố Lai Châu về phòng, chống dịch bệnh động vật, 

thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2022; đồng thời để tiếp tục triển khai công 

tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ dịch bệnh kịp thời, bảo 

đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng.  

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế  

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh động vật nuôi, thủy sản nói chung và bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi nói riêng. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động chăn nuôi.  

- Phối hợp giám sát dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhất là tại các khu 

vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm. 

Nếu có dịch bệnh sảy ra, tham mưu cho UBND thành phố xử lý các ổ dịch, không 

để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 
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- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố trong kiểm tra, 

kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn trên thị trường; tham mưu cho xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn, tuyên truyền đẩy mạnh 

việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

- Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật; không để xảy ra trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất 

hợp pháp vào địa bàn quản lý.  

- Phân công viên chức trực tiếp phụ trách từng địa bàn xã phường, phối hợp 

tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện  thực hiên tốt các biên pháp 

phòng chống dịch. Tăng cường cử viên chức giám sát chặt chẽ các điểm chợ, các 

khu vực có nguy cơ cao. 

- Chủ động phối hợp tổ chức lấy mẫu giám sát, chẩn đoán xác minh dịch 

bệnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh. 

3. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong 

công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để 

dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. Khi phát hiện các trường hợp lợn ốm, chết, 

nghi mắc bệnh báo cáo ngay về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế và Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp) để xem xét, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về 

tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, 

lây lan và các biện pháp phòng bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc 

xin phòng bệnh truyền nhiễm bắt buộc trên đàn lợn, nhất là hiện nay đã có vắc 

xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, người dân cần chủ động tiêm phòng cho 

đàn lợn trong khi chưa có sự hỗ trợ của nhà nước; thực hiện tốt việc vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng môi trường khi thành phố phát động và các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác quản 

lý hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn. 
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- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác quản lý, kê khai hoạt 

động chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông thành phố 

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp tuyên 

truyền và chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tình trạng vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường, tăng cường công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, đặc biệt đối với việc vận chuyển lợn và sản phẩm của 

chúng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào địa bàn thành phố.  

Căn cứ nội dung công văn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã phường triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (Đ/c Cam); 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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