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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2850 /UBND-NNTN
V/v tập trung triển khai
quyết liệt các biện pháp
phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận
tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu
kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp
Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi;
- Thành ủy thành phố Quảng Ngãi;
- Huyện ủy các huyện;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 667/CĐTTg ngày 04/6/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (bản chụp kèm theo), Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc
biệt là cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ở địa phương tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, Chỉ
thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
trong đó tập trung triển khai quyết liệt những nội dung sau:
1. Đề nghị Thường trực: Thành ủy thành phố Quảng Ngãi, Huyện ủy
các huyện; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
a) Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều
hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm “phòng, chống dịch
như chống giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”; chỉ đạo
chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn các cấp của địa phương tổ chức giám
sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn
của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm
môi trường gây bức xúc cho cộng đồng. Các cấp địa phương từ huyện đến xã,

thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng chống
dịch phù hợp với tình hình cụ thể.
b) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh tại vùng có dịch theo
đúng quy định.
c) Khẩn trương kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng
quy định của Luật thú y, tăng cường năng lực hệ thống thú y đảm bảo thực thi
nhiệm vụ và chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở; chủ động tổ chức
giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển,
kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định.
d) Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện
pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn
ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các
biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn đặc biệt đàn giống để tái đàn sau
khi hết dịch.
2. Đoàn công tác liên ngành của tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra
việc tổ chức thực hiện tại các địa phương; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực
hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc và khẩn
trương 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;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Cục Thú y;
- Chi cục Thú y vùng IV;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 315).
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