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               Kính gửi:  

    - Bí thư các huyện ủy, thị ủy và thành ủy Huế; 

    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

    - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 
 

     

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến 

triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và ý kiến 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, đánh giá 

việc triển khai để có các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện kế hoạch ngăn chặn 

và ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn theo Quyết 

định số 2842/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành "Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhi m vào tỉnh ; kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất, 

nhập lợn tại các điểm giáp ranh trên Quốc lộ 1A, khu vực biên giới, lò mổ, chợ.    

2. Bí thư các huyện ủy, thị ủy và thành ủy Huế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên 

truyền đến cấp thôn, xã để không gây hoang mang trong dư luận, nhằm ổn định thị 

trường thịt lợn; vận động người chăn nuôi cam kết và thực hiện 5 không: Không 

giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ 

thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn 

dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. 

3. Các cấp, các ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20/02/2019 và Chỉ thị số 06/CT-

UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đồng bộ các giải 

pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhi m bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

vào địa bàn tỉnh./. 
 

                         CHỦ TỊCH 

                

          

 

 

 

 

              Phan Ngọc Thọ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh N.V.Phương; 

- Các sở: TC, GTVT, CT, TT&TT, YT; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- VP: LĐ và CV: TH; 

- Lưu: VT, NN. 

V/v triển khai các giải pháp cấp bách 

khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
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