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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 256/TB-VPUBND An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị trực 

tuyến về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả heo 
Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực 
tuyến với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh để triển khai các giải pháp 
cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Hội nghị do ông Trần Anh 
Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì. Thành phần tham dự Hội nghị có Lãnh 
đạo các sở, ngành tỉnh; Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy; Thường trực UBND 
huyện, thị xã và thành phố; các phòng, ban liên quan cấp huyện; Lãnh đạo 
UBND các xã, phường và thị trấn trong tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai các giải pháp phòng, 
chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các thành viên 
tham dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến kết luận 
như sau:  

Tính đến nay, bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 58 tỉnh, thành phố 
trong cả nước. Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có 11/13 tỉnh, 
thành phố xuất hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Đối với tỉnh ta, mặc dù tỉnh đã 
triển khai nhiều giải pháp tích cực để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả heo 
Châu Phi nhưng đến nay tỉnh đã có 13 điểm dịch xảy ra tại 06 huyện, thành phố. 

Trước tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp, ngày càng 
có khả năng lan rộng nhanh và gây thiệt hại lớn đến kinh tế tỉnh nhà; Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan 
khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, 
cụ thể như sau: 

1. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố: 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Phòng, chống bệnh Dịch tả 
heo Châu Phi cấp huyện, cấp xã. 

b) Tiếp tục rà soát, xây dựng lại phương án phòng, chống bệnh Dịch tả heo 
Châu Phi phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.  

c) Đối với các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và Châu Phú: Tập trung theo dõi 
tình hình diễn biến của dịch bệnh. Trường hợp xã Long Điền A ở huyện Chợ 
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Mới nếu có phát hiện điểm dịch thì UBND huyện Chợ Mới phải công bố dịch 
bệnh theo quy định.  

d) Đối với các điểm dịch, ổ dịch xảy ra trên địa bàn cấp xã: Yêu cầu UBND 
cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã nơi xảy ra các điểm dịch, ổ dịch tiến hành xác 
định vùng bán kính 01 km tính từ ổ dịch, điểm dịch để tiến hành rà soát, thống 
kê số hộ chăn nuôi heo, số lượng heo nuôi để báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện đề 
ra các giải pháp ngăn chặn số lượng heo không được đưa ra khỏi vùng dịch; đối 
với phạm vi bán kính 03 km tính từ ổ dịch, điểm dịch thì xây dựng phương án 
cách ly; xác định ngay các hố chôn heo bị nhiễm bệnh, bố trí lực lượng phản 
ứng nhanh,… 

đ) Đối với các huyện, thị xã và thành phố chưa có bệnh Dịch tả heo Châu 
Phi xuất hiện: Tiến hành rà soát để có phương án chặt chẽ trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh; tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy các văn bản 
quán triệt, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn mình 
quản lý.    

2. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

a) Cập nhật, xây dựng lại phương án phòng, chống dịch bệnh, trong đó chú 
trọng bố trí lại các chốt chặn phù hợp với tình hình diễn biến của bệnh Dịch tả 
heo Châu Phi hiện nay. 

b) Tiếp tục có giải pháp, phương án tăng cường bảo vệ đàn heo cụ kỵ, heo 
nái để có thể tái đàn ngay sau khi hết dịch bệnh. Khuyến cáo người chăn nuôi 
heo cân nhắc trước khi tái đàn. Xây dựng kế hoạch phát triển các đối tượng chăn 
nuôi khác nếu tình hình dịch bệnh kéo dài nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh.  

3. Về các chốt chặn: Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố điều  
chỉnh các chốt chặn phù hợp tình hình thực tế hiện nay, trong đó các huyện, thị 
xã và thành phố giáp biên giới điều chỉnh lại vị trí các chốt chặn ở các tuyến 
biên giới theo hướng không cho dịch bệnh từ điểm dịch trên địa bàn mình (nếu 
có) lây lan sang các khu vực khác. 

Giao Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và cấp huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 
quan thành lập các đội kiểm tra lưu động để kiểm tra việc vận chuyển heo, sản 
phẩm từ heo trên địa bàn tỉnh để xử lý theo quy định.  

4. Về công tác thông tin, truyền thông:  

a) Khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi xảy ra, đề nghị UBND cấp huyện báo 
cáo ngay Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Phòng, chống bệnh Dịch 
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bệnh tả heo Châu Phi tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để có giải 
pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.   

b) Đối với các hộ chăn nuôi heo còn sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi 
và sử dụng phương pháp vận chuyển heo không đảm bảo an toàn về dịch bệnh: 
UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung công tác tuyên truyền, khuyến 
cáo người chăn nuôi heo không sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi, thực hiện 
các giải pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh,...đến các hộ nuôi này; trong đó chỉ đạo 
UBND cấp xã chủ động mời các hộ chăn nuôi heo trong phạm vi bán kính 03 
km từ điểm dịch, ổ dịch phải có cam kết thực hiện các giải pháp đảm bảo an 
toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.  

5. Về các kiến nghị của UBND cấp huyện: Đề nghị UBND cấp huyện gửi 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, tổ chức 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- QCT và các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ VN tỉnh; 
- BCĐ 389 tỉnh; 
- Sở, ban, ngành tỉnh; 
- Báo AG; Đài PTTH AG, TTXVN CN tỉnh; 
- Huyện, Thị, Thành ủy; 
- UBND huyện, thị xã và thành phố; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng: P.KTN, HCTC; 
- Lưu: VT. 
 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký)  
 

Đinh Minh Hoàng 
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