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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

Số:  953/UBND-KTN 
V/v thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả heo  

Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

An Giang, ngày  26 tháng 9 năm 2019 

     

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài chính;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố. 

 

 

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

trình số 260/TTr-SNNPTNT ngày 12/9/2019 và nhằm đảm bảo thực hiện tốt 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố, các sở, ngành 

và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện những nội dung như sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ hướng dẫn tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

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

phủ, Công văn số 617/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh An Giang 

và Công văn số 1282/SNN&PTNT-CCCN&TY ngày 18/7/2019 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn 

trương triển khai thực hiện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị 

thiệt hại theo quy định. 

- Về việc tái đàn heo trong thời gian tới: UBND các huyện, thị xã và thành 

phố thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi 

công bố hết dịch bệnh; khuyến cáo giảm hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ trong dân nhất 

là ở khu dân cư; ưu tiên xem xét cho tái đàn đối với các hộ chăn nuôi và doanh 

nghiệp đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(đạt cơ sở an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học,…). 

- Chỉ đạo, lựa chọn vị trí hố chôn tiêu hủy heo tập trung tại địa phương, lưu 

ý làm chết heo (heo buộc phải tiêu hủy theo quy định) bằng điện trước khi di 

chuyển heo lên xe và phải vận chuyển bằng xe chuyên dùng.  
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính 

điều chỉnh 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 phù hợp với điều kiện phòng, 

chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi hiện nay.  

3. Sở Tài chính:  

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố về quy trình tạm ứng, 

hoàn trả và các định mức chi theo quy định; đảm bảo chuẩn bị đầy đủ kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh như: Chi hỗ trợ người dân có heo buộc phải tiêu hủy 

theo quy định, chi phí tiêu hủy và chi phí phát sinh khác theo quy định (nếu có).  

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu 

UBND tỉnh trình Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ tỉnh từ nguồn ngân sách Trung 

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

phủ. 

4. Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

cấp huyện báo cáo hàng tuần bằng văn bản về số hộ và doanh nghiệp  nuôi heo, 

số điện thoại và số lượng heo còn lại sau tiêu hủy, gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tỉnh (thông qua Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y - địa chỉ số 06, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện; đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./. 

 
Nơi nhận:       

- Như trên; 
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- LĐ VP UBND tỉnh;  

- Phòng: KTN, HCTC;  

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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