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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
 

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 
nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ 
sở UBND tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ 
quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, 
Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục 
Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Hội Nông dân 
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên và Văn phòng UBND 
tỉnh. 

Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Bí thư (Phó Bí thư Thường trực) 
Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; các phòng, ban 
liên quan, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đại diện các Hợp tác xã chăn 
nuôi lợn. Điểm cầu cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các tổ chức 
chính trị - xã hội, công chức, khuyến nông viên, thu y viên xã; Trưởng các thôn, 
hộ chăn nuôi lợn tiêu biểu trên địa bàn xã.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 
tình hình và công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm 
nhập vào tỉnh Lạng Sơn và ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, cơ quan tỉnh, các 
huyện, xã, đại diện Hợp tác xã chăn nuôi lợn trên địa bàn, đồng chí Phạm Ngọc 
Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung  

- Công tác chuẩn bị: Hội nghị trực tuyến 03 cấp triển khai nhiệm vụ phòng, 
chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi có sự tham dự đầy đủ của các thành phần theo 
đúng yêu cầu, đồng thời tích cực đóng góp ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Điều đó 
cho thấy sự quan tâm, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 
với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Về công tác phòng chống, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: Thời 
gian qua công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và công tác phòng chống 
bệnh dịch tả lợn Châu phi nói riêng được các ngành, các cấp từ tỉnh đến huyện, 
xã triển khai khẩn trương, quyết liệt và đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: 
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(1) Kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống, 
dịch trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các Bộ ngành trung ương (13 văn bản triển khai chỉ đạo cấp tỉnh, 36 văn 
bản cấp huyện).  

(2) Các cơ quan chuyên môn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương, Công an, Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Chi cục Thú y 
tỉnh... đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp để phòng 
chống dịch, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với bệnh dịch...; chỉ đạo lực 
lượng trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; tích cực ngăn 
chặn hoạt động buôn lậu lợn hơi và các sản phẩm từ lợn, đồng thời siết chặt hoạt 
động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trong khu vực nội địa; tổ chức 
kiểm tra một số điểm giết mổ lợn, chợ đầu mối; triển khai tập huấn, hướng dẫn 
địa phương phòng chống bệnh dịch trên địa bàn... 

(3) Kịp thời thành lập và điều động bố trí các lực lượng tham gia các Chốt 
kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng 
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ tiếp giáp các tỉnh 
giáp ranh có dịch là Thái Nguyên, Quảng Ninh. 

(4) Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Báo Lạng Sơn đã tích cực phát, đăng tải các tin, bài phản ánh đầy đủ, chính 
xác về tình hình bệnh dịch trên địa bàn cũng như tình hình bệnh dịch trong nước 
và thế giới giúp người dân, cán bộ, chính quyền nhận thức đúng, đầy đủ về bệnh 
dịch.  

(5) Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn phòng chống bệnh dịch được 
triển khai khẩn trương, bằng nhiều hình thức đa dạng: phát tờ rơi, vận động hộ 
chăn nuôi lợn ký cam kết, tuyên truyền qua loa phóng thanh lưu động... nhiều địa 
phương làm tốt như Hữu Lũng có xã 100% hộ kinh doanh giết mổ lợn đã ký cam 
kết tuân thủ pháp luật Thú y về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm 
động vật.  

(6) Lãnh đạo một số huyện (thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định...) đã 
trực tiếp chỉ đạo tập huấn, kiểm tra các điểm có nguy cơ phát bệnh dịch thể hiện 
tinh thần, trách nhiệm cao của người đứng đầu đơn vị.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác phòng, chống bệnh 
dịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn mặt hạn chế, cụ thể:  

Công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh còn chưa được kịp thời, 
quyết liệt, chỉ thực hiện sau khi có sự chỉ đạo của cấp trên; trong triển khai nhiệm 
vụ phòng chống bệnh dịch còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm của từng cơ 
quan, đơn vị. Một số cấp ủy, chính quyền, người dân còn chủ quan, lơ là với công 
tác phòng chống bệnh dịch, coi công tác phòng, chống bệnh dịch không phải là 
trách nhiệm của mình. 

2. Mức độ nguy hiểm và nguy cơ bệnh dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh  

- Dịch tả lợn Châu Phi được đánh giá là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bởi 
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các yếu tố sau: (1) Do vi rút gây ra, hiện nay trên thế giới chưa có vắc xin phòng 
bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. (2) Lợn bệnh khả năng chết lên đến 100%; 
bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất. (3) Các con đường lây lan dịch 
bệnh khá đa dạng, thường qua 3 đường chính: Tiếp xúc với nguồn bệnh, qua hoạt 
động vận chuyển lợn dịch, qua việc cho lợn ăn lại thức ăn thừa; (4) Virus gây ra 
bệnh dịch tả Châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường, tồn tại trong thời 
gian dài 2 - 4 tháng trong một cơ sở có dịch và 5-6 tháng trong thịt bị nhiễm 
bệnh; có thể sống sót trong một số sản phẩm thịt lợn.  

- Nguy cơ bệnh dịch xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là rất 
cao bởi các yếu tố sau: 

+ Vị trí địa lý: Là tỉnh biên giới có đường biên tiếp giáp với Quảng Tây, 
Trung Quốc (là nước đã công bố dịch từ tháng 8/2018) dài 231km, với nhiều cửa 
khẩu, cặp chợ biên giới, đường mòn, lối mở thuận lợi cho các hoạt động buôn lậu 
lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới vào nội địa. Mặt khác, với hệ thống giao 
thông thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn còn là nơi trung chuyển hàng hóa, hành khách 
giữa các tỉnh trong khu vực Đông Bắc, nhất là từ 03 tỉnh tiếp giáp đang có dịch là 
Quảng Ninh, Thái Nguyên và Bắc Kạn. 

+ Đặc điểm về tình hình chăn nuôi, giết mổ: Chủ yếu chăn nuôi dưới dạng 
quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ với trên 54.200 hộ, chiếm trên 90% tổng đàn lợn trên 
địa bàn tỉnh. Tỉnh chỉ có 32 hợp tác xã và 01 doanh nghiệp chăn nuôi lợn, chiếm 
10% tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh, vì vậy việc thực hiện kiểm soát dịch bệnh 
trên diện rộng là rất khó khăn. 

Về lĩnh vực giết mổ: Toàn tỉnh có 596 điểm giết mổ gia súc, gia cầm. 
Trong có 546 cơ sở giết mổ lợn, chiếm trên 91% tổng số cơ sở giết mổ trên địa 
bàn. Các điểm giết mổ đều do tư nhân quản lý, quy mô các điểm giết mổ nhỏ lẻ, 
nằm rải rác trong các khu dân cư, đa phần không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm; không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn. 

+ Về quan hệ cung – cầu lợn thịt trên địa bàn: Tổng số đầu lợn xuất 
chuồng hằng năm khoảng 47.559 tấn lợn hơi, chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu 
cầu tiêu thụ; còn lại 30% lượng thịt lợn phải nhập từ các tỉnh khác về phục vụ 
tiêu dùng. Vì vậy, thị trường Lạng Sơn tạo ra sức hút lớn đối với sản phẩm lợn 
thịt từ các địa phương khác.  

III. Một số nhiệm vụ cần triển khai cấp bách 

Từ những phân tích trên, nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên 
địa bàn tỉnh là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Yêu cầu các cấp chính quyền 
từ tỉnh tới huyện, xã và cơ quan liên quan quán triệt tinh thần thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt các giải pháp để dịch không bùng phát tại Lạng Sơn; sẵn sàng các kịch 
bản, phương án dập dịch khi xảy ra trên địa bàn. Để triển khai tốt nhiệm vụ trên, 
UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã và cơ quan có 
liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các ngành chức năng về phòng chống bệnh 
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dịch tả lợn Châu Phi với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các cơ quan, 
đoàn thể thuộc hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc, tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch với tinh thần cao nhất không để dịch bệnh 
bùng phát trên địa bàn. Khi có dịch cần bình tĩnh triển khai từng bước theo đúng 
kịch bản, hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để hạn chế 
thấp nhất thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó cấp ủy chính quyền 
địa phương, người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp phải xác định tinh thần phòng 
chống dịch bệnh là công tác thường xuyên, lấy phòng là chính. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường chỉ đạo giám sát dịch bệnh ngay tại cơ sở, phát huy vai trò 
thú y viên, khuyến nông viên, cán bộ xã và đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn trên 
địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở để chỉ ra những mặt được, hạn 
chế rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền nhân rộng các mô hình 
cách làm hay trong phòng chống dịch.  

- Hướng dẫn tới 100% các hộ dân chăn nuôi áp dụng các giải pháp phòng 
chống dịch bệnh; 100% hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn được nhận tờ rơi tuyên 
truyền phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác 
nhau như: tập huấn, ký cam kết, phát tờ rơi, phát qua loa truyền thanh, tuyên 
truyền lưu động... để cán bộ, người dân hiểu đúng, đầy đủ và ứng xử đúng đắn 
với bệnh dịch, không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan trong phòng 
chống dịch. 

- Khẩn trương bố trí các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch đã được 
UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 
2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng, đủ thành phần. Đồng thời chủ động 
thành lập các chốt kiểm dịch khác trên địa bàn theo thẩm quyền và yêu cầu thực 
tế của công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các chốt kiểm dịch hoạt động nghiêm 
túc, hiệu quả. 

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách của đơn vị cho 
các hoạt động phòng chống dịch bệnh, mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục 
vụ công tác phòng chống bệnh dịch theo thẩm quyền. 

 - Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định và yêu cầu 
đột xuất của UBND tỉnh, các Sở ngành tỉnh; kịp thời thông tin, báo cáo các khó 
khăn vướng mắc lên cơ quan cấp trên để giải quyết. 

 - Tổ chức thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng từ 15/3-15/4/2019. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND 
tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; ban hành 
kế khoạch và triển khai kiểm tra các địa phương về công tác phòng, chống dịch; 
chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để triển khai phòng, chống dịch. 

4. Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, 
chống bệnh dịch theo tinh thần Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 Nghị 
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quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2; đảm bảo mức hỗ trợ cho các hộ, 
cơ sở chăn nuôi lợn theo đúng quy định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Lạng Sơn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dịch tả lợn Châu Phi; 
chú ý công tác đưa tin bài phải phù hợp, đầy đủ, kịp thời để các cơ quan, người 
dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về dịch bệnh, không hoang mang, nhưng cũng 
không chủ quan trong công tác phòng chống dịch.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối cung 
cấp thông tin cho cơ quan truyền thông để tuyên truyền. 

6. Các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường và 
cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 
161/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về hành động ứng phó khẩn 
cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh cũng như các văn bản chỉ đạo 
có liên quan của Trung ương, của tỉnh và trong hệ thống ngành dọc. 

7. Yêu cầu các cơ quan liên quan trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm 
vụ được giao tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; tuân thủ 
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để triển khai tốt các biện pháp phòng, chống 
dịch trên địa bàn. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 
- TT. Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã (giao UBND huyện phổ biến); 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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