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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH AN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
Số:  1823/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi  

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 

chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 và Quyết định số 

1674/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về công bố dịch bệnh Dịch tả 

heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 210/TTr-SNN&PTNT ngày 17/7/2019,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi (African swine fever) trên 

địa bàn tỉnh An Giang, với các nội dung như sau: 

1. Đối tượng mắc bệnh: Heo. 

2. Thời gian xảy ra dịch: Tính từ ngày xảy ra điểm dịch đầu tiên trên địa 

bàn tỉnh - ngày 21/5/2019. 

3. Vùng có dịch gồm: Các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu 

Phú, Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. 

4. Vùng bị dịch uy hiếp gồm: Các huyện: Châu Thành và thành phố Châu 

Đốc. 
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Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi đảm bảo đúng quy trình 

kỹ thuật và theo các quy định hương dẫn hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y 

hiện hành; nhanh chóng dập tắt ổ dịch, điểm dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 

theo đúng quy định (nếu có). 

Điều 3. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ cho các tổ chức, cá 

nhân có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định: Thực hiện theo Công văn số 

617/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, 

chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, 

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các 

cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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