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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 

Số:            /TB-VPUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng 

 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh 

 

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

bệnh động vật tỉnh (Ban Chỉ đạo) để đánh giá tình hình phòng chống dịch bệnh 

động vật trên địa bàn thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, do đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì; tham dự có các thành viên 

Ban chỉ đạo.  

 Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình phòng 

chống dịch bệnh động vật thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; ý kiến phát biểu 

của các thành viên tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận: 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống 

chính trị vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch 

tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Mặc dù dịch bệnh xảy ra tại 351 hộ ở 158 thôn 

của 38 xã trên địa bàn 8/8 huyện, thành phố, thị xã, đến nay, còn 02 xã ở 02 

huyện có dịch chưa qua 30 ngày (xã Lê Hóa huyện Tuyên Hóa; xã Duy Ninh 

huyện Quảng Ninh) và 01 xã phát sinh ổ dịch mới (xã Sơn Hóa, huyện Tuyên 

Hóa). Tuy nhiên, đây là loại dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng gây ảnh hưởng 

rất lớn đến ngành chăn nuôi do chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu.  

  Trên cả nước, bệnh cúm gia cầm đã xảy ra 10 ổ dịch ở 5 tỉnh, thành phố, 

gần nhất là tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta, 

nhưng kết quả lấy mẫu giám sát chủ động năm 2019 trên địa bàn cho thấy, vi 

rút cúm gia cầm vẫn lưu hành, tồn tại ở các ổ dịch đã từng xảy ra trước đây, 

hơn nữa việc tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm tại các địa 

phương trong năm 2019 đạt tỷ lệ rất thấp và chưa tiêm phòng đợt 1 năm 2020. 

  Thời tiết hiện nay thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh phát triển, cùng với 

đường lây lan của dịch bệnh đa dạng, sau thời gian dài chống dịch, tinh thần và 

kinh phí có phần chững lại, người chăn nuôi chủ quan với dịch bệnh, có biểu 

hiện lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh được khuyến cáo. 

Do đó, thời gian tới bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn có khả năng phát sinh trở lại, 

nguy cơ các bệnh nguy hiểm khác như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng xâm 

nhiễm, phát sinh trên địa bàn tỉnh là rất cao. 

Trong tình hình dịch bệnh động vật, nhất là các bệnh động vật có khả năng 

lây nhiễm sang người diễn biến phức tạp như hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu: 

2.1. Các thành viên Ban chỉ đạo, các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp 

tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo nhiệm vụ được phân công gắn với chức 
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năng, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương mình tích cực triển khai đồng bộ các 

giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường giám sát, 

phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa, không để cúm gia cầm cũng như các dịch 

bệnh động vật nguy hiểm khác lây lan trên diện rộng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền để các cấp, các ngành, người chăn nuôi và cộng đồng nâng cao ý thức 

trách nhiệm, không chủ quan, lơ là trong điều kiện thời tiết hiện nay; tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn, đặc biệt là thành viên phụ trách những địa phương hiện đang có bệnh dịch.  

2.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Khẩn trương tổ chức tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa 

bàn, nhất là ổ dịch cũ, khu vực có mật độ chăn nuôi cao, các chợ, cơ sở buôn 

bán, giết mổ gia súc, gia cầm, các điểm dừng chân, tập kết gia súc, gia cầm… 

để tiêu diệt các loại mầm bệnh. 

- Làm tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán động vật và sản phẩm động 

vật trên địa bàn; kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, nhất là các trường hợp vận chuyển, buôn 

bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật, động vật hoang dã vào địa bàn. 

- Chủ động thực hiện các giải pháp nguồn lực, kinh phí để phòng, chống 

dịch bệnh, đặc biệt là giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo ổ dịch nghi ngờ và xử 

lý dứt điểm ổ dịch, không để lây lan diện rộng; đảm bảo kinh phí để tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020; triển 

khai tiêm phòng vắc xin đàn gia súc, gia cầm đảm bảo kế hoạch đề ra, nhất là 

Vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng... 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động thú y cơ sở ở cấp 

xã, thôn, bản trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch 

bệnh động vật và báo cáo tình hình dịch bệnh.  

- Rà soát, nắm chắc tổng đàn vật nuôi và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để có 

biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp cung ứng, buôn bán vắc xin không đảm bảo chất lượng theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. Thực hiện tái đàn theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn. 

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục cử các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công 

tác phòng chống bệnh động vật, nhất là Cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi... 

- Lấy mẫu giám sát phát hiện mầm bệnh Cúm gia cầm tại các vùng chăn 

nuôi gia cầm trọng điểm, vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, chủ động xây dựng 

phương án phòng chống dịch Cúm gia cầm hiệu quả.  
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- Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán vắc xin không đảm bảo chất 

lượng theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản 

lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP, nhất là các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp 

động vật, sản phẩm động vật, động vật hoang dã vào địa bàn. 

- Chỉ đạo cơ quan thú y các cấp chủ động phối hợp, trao đổi thông tin 

dịch bệnh Cúm gia cầm trên động vật với cơ quan y tế cùng cấp. 

2.4. Sở Y tế: Chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm 

các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với 

gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. 

2.5. Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng 

tỉnh, Chi cục Kiểm lâm: Tiếp tục kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động 

vật, động vật hoang dã qua biên giới, vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ, chủ 

động chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ quan thú y cùng cấp trong công tác phòng 

chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

2.6. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm công tác 

phòng chống dịch bệnh theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo đề nghị Trung ương hỗ trợ. 

2.7. Về kiến nghị, đề xuất: 

- Đối với kinh phí hỗ trợ phòng chống bệnh Cúm gia cầm: Trên cơ sở đề 

xuất của các địa phương do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tham mưu, đề xuất tỷ lệ hỗ trợ của từng cấp ngân sách để các địa phương chủ 

động thực hiện. 

- Đối với kiện toàn, củng cố hệ thống thú y: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn làm việc, thống nhất với Sở Nội vụ theo tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin chủ 

trương của Thường trực Tỉnh ủy. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị, 

thành viên Ban chỉ đạo biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban chỉ đạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, CVNN. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Ngọc 
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