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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả
phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

--Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), bệnh dịch tả lợn Châu
Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và
phải chi hàng chục tỷ Đô la Mỹ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện
nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.
Tại Việt Nam, từ tháng 02/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy
ra tại 2.772 xã, 244 huyện của 36 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 1,6
triệu con lợn (chiếm hơn 5% tổng đàn). Đã có 61 xã ở 41 huyện của 19 tỉnh,
thành phố công bố hết dịch, tuy nhiên trong số đó có 30 xã, thuộc 12 tỉnh
xuất hiện dịch trở lại.
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến nay dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại
203 hộ ở 49 xã thuộc 13 huyện. Tổng số lợn mắc bệnh, phải tiêu hủy 1.139
con; tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 55 tấn. Có 6 huyện đã công bố hết dịch,
nhưng đang có xu hướng phát sinh trở lại. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ
tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, dịch bệnh
đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, không theo quy luật nhất định và có
chiều hướng lây lan ra diện rộng. Dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi
trường, đời sống của người chăn nuôi. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức
khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách và rất quan trọng
hiện nay.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ
trọng tâm sau đây:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số
04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về
phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
thực hiện tốt công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Coi nhiệm vụ
phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên
quyết, đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến
cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nắm được tình hình và hiểu rõ
tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã
và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân.
Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào
công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, đảm bảo an sinh
xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên
tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu
thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.
3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh
dịch tả lợn Châu Phi, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo chuẩn bị tốt các
điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế
và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản đảm bảo
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia phổ biến,
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn Châu
Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị chủ động tham gia
tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm
tra, giám sát công tác phòng, chống, khống chế dịch ở các địa phương.
5. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu
quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, nhất là những
địa bàn có dịch và nguy cơ có dịch.
6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống, khống chế dịch tả
lợn Châu Phi, hạn chế lây lan ra diện rộng; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành
chức năng triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính
phủ và Chỉ thị này; phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, địa
phương, đơn vị; bảo đảm kinh phí và các nguồn lực thực hiện, hạn chế mức
thấp nhất dịch bệnh bùng phát ra diện rộng; tăng cường năng lực thú y các
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cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.
Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống dịch bệnh vừa qua để chủ
động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng,
chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi. Vận động, kêu
gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật, chia
sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh.
7. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo địa phương được phân công
phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách
nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị này.
Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư,
- Ban Tuyên giáo Trung ương, (để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Chánh, Phó CVP Tỉnh ủy,
- Trưởng, phó phòng, CV tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
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