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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:          /UBND-KT 
V/v tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn thành phố  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Vĩnh Yên, ngày         tháng  12   năm 2021 

 

 

Kính gửi: 
 

 - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 01; 

- UBND các xã, phường; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên. 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 11196/UBND-NN2 ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động và tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố, 

UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG: Tập trung các nguồn lực để tiếp tục triển khai, 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định của 

Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, 

kế hoạch của UBND thành phố: Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/10/2020 về 

phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-

2025; Văn bản số 2702/UBND-KT, ngày 16/9/2021 về thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19. Văn bản số 2954/UBND-KT ngày 12/10/2021 về triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

tình hình bệnh DTLCP; Đồng thời trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, 

tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản để triển khai kịp thời, đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu cho UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh động vật của thành phố và phân công trách nhiệm của từng thành viên 

để tổ chức phòng, chống dịch bệnh.  

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh DTLCP tại các xã, phường theo các văn bản chỉ đạo. Tổng 

hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố theo quy định. 

2. Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 1: Chủ trì, phối hợp với 

phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên, UBND các xã, phường tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn 

bệnh và các sản phẩm từ lợn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn 

thành phố nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. 
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3. Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên  

- Phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh DTLCP nhằm phát hiện sớm, đồng thời chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã 

tăng cường giám sát chủ động, lấy mẫu xét nghiệm bệnh, đặc biệt là các khu vực đã 

từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm 

khi dịch bệnh mới phát sinh, còn ở diện hẹp, không để dịch bênh lây lan diện rộng. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 

vệ sinh Thú y đảm bảo theo quy định; Phối hợp với các lực lượng chức năng 

như Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn 

bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các 

trường hợp vận chuyển lợn sống và thịt lợn vào địa bàn thành phố nhằm phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.  
- Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người 

chăn nuôi thực hiện tốt các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là 

khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho 

đàn lợn theo quy trình; thực hiện tốt công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi các tháng cuối năm. 

4. Chủ tịch UBND các xã, phường 

- Trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; xử lý tiêu hủy xác động vật 

mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, 

môi trường chăn nuôi; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, vứt xác 

động vật chết ra ngoài môi trường làm lây lạn dịch bệnh theo quy định.  

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã, phân 

công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật, đặc biệt là bệnh DTLCP tới thôn, xóm, hộ chăn nuôi nhằm kịp thời phát 

hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc, nghi mắc bệnh DTLCP theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn theo quy định. 

5. Các phòng, ban, đơn vị thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị chủ động, tăng cường phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi & 

Thú y, UBND các xã, phường triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống 

bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Đào Văn Quyết 
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