ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Số: 4384 /UBND-NNTN
V/v tập trung phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
và xử lý tình trạng vứt xác
lợn chết ra môi trường

Kính gửi:
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi.
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung
cao cho công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, do tình
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại các địa phương nên đã
xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường làm tăng nguy cơ lây
lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân và dư luận.
Nhằm kiểm soát dịch bệnh tiếp tục lây lan và ngăn chặn, xử lý tình trạng
vứt xác lợn bệnh ra môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các
huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục quán triệt và triển
khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày
07/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh
Dịch tả lợn Châu phi; Công văn số 2919/UBND-NNTN ngày 10/06/2019 về
việc ban hành văn bản chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như
sau:
1. UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập
trung cao công tác phòng, chống dịch, kịp thời khắc phục tình trạng lơ là, chủ
quan, buông lỏng ở một số địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao
điểm phòng chống dịch, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn
dịch bệnh lây lan.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và vận động người chăn
nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo
quy định, khi có lợn ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương để
xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh và hỗ trợ thiệt hại; tuyệt đối không vứt
xác lợn chết ra môi trường, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, kịp thời phát hiện xử lý nhanh lợn
bệnh theo quy định như sau:
+ Lấy mẫu xét nghiệm: Chỉ cần lấy mẫu tại hộ, gia trại, trang trại, cơ sở
chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi lợn) đối với địa phương cấp xã lần
đầu tiên có bệnh Dịch tả lợn Châu phi hoặc nghi bệnh Dịch tả lợn Châu phi.
Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn khác trong cùng địa bàn cấp xã đó (đã có kết
quả dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu phi ) mà phát hiện lợn nghi mắc
bệnh Dịch tả lợn Châu phi thì không nhất thiết phải lấy mẫu xét nghiệm mà
phải thực hiện ngay việc tiêu hủy lợn, hỗ trợ và xử lý ổ dịch theo quy định;
tránh các trường hợp gây khó khăn, chậm trễ làm cho người dân bất bình, bức
xúc vứt xác lợn bệnh, chết ra môi trường.
+ Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do
thiên tai, dịch bệnh.
- Chỉ đạo lực lượng công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng
tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác thực hiện việc phòng, chống dịch,
đặc biệt là tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm theo đúng quy định.
- Chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở (xã, thôn) tổ chức
thực hiện kiểm tra thường xuyên trên các tuyến kênh, mương, sông, hồ, đồng
ruộng...kịp thời phát hiện, có xác lợn chết trên địa bàn phải tổ chức thu gom,
tiêu hủy ngay theo quy định.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn
diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn,
đặc biệt là tình trạng để người dân vứt xác lợn ra môi trường; gắn trách nhiệm
của người đứng đầu các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức triển khai
công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phối hợp
chặt chẽ với các huyện, thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi
phạm trong công tác phòng chống dịch ở cơ sở; kịp thời phát hiện và tham
mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc ở các địa
phương.
3. Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi các cấp, các tổ
chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tổ
chức phát động thực hiện đợt cao điểm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi, bảo vệ môi trường.
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), KT, VX, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(Vũ 505).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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