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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 1058 /SNN&PTNT-CCCN&TY 

V/v thực hiện hướng dẫn một số biện pháp 

khẩn cấp về quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản 

phẩm từ heo khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  14 tháng 6  năm 2019 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết 

mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Thực hiện Công văn số 2707/VPUBND-KTN ngày 05/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn quản lý, giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm 

từ heo khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi; 

Nhằm triển khai thực hiện tốt việc quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm từ 

heo khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) để khống chế dịch bệnh kịp thời, 

có hiệu quả và ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng, giảm áp lực về nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh, giảm số lượng heo phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất 

về kinh tế và ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân 

các huyện, thị, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện một số 

nội dụng như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố  

Triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 

28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số 

biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng của địa phương và 

UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng thú y địa phương, chốt kiểm 

dịch tạm thời thực hiện việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ 

heo tại các cơ sở giết mổ tập trung trong vùng dịch và ngoài vùng dịch  đúng 

theo quy định.  

Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi trong vùng dịch, cơ sở giết mổ nằm 

trong vùng dịch và ngoài vùng dịch trên địa bàn quản lý thực hiện xuất bán, vận 

chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ heo đúng theo Hướng dẫn số 3708/HD-

BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.  
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Tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người chăn nuôi trong 

công tác phòng chống dịch bệnh và người tiêu dùng sử dụng sản phẩm từ heo đã 

qua kiểm soát giết mổ, có nguồn gốc rõ ràng. 

Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y) triển khai thực hiện Hướng dẫn 3708/HD-BNN-TY để 

kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc.  

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị, thành phố phối hợp với 

chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, 

vận chuyển, giết mổ heo và các sản phẩm từ heo theo đúng Hướng dẫn số 

3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Thực hiện 

nghiêm, đúng quy định công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh; Thường xuyên tham mưu UBND 

các huyện, thị, thành phố xử lý tiêu hủy heo theo đúng quy định. 

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng 7 và các tỉnh bạn để 

cập nhật thông tin diễn biến tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi, phổ biến 

thông tin đến UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trạm kiểm dịch động vật đầu 

mối giao thông, các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm kiểm soát tốt việc 

vận chuyển heo, nhất là heo xuất phát từ vùng dịch để triển khai thực hiện kiểm 

soát vận chuyển, giết mổ đúng theo Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Hướng dẫn Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố về việc 

thực hiện kiểm soát, lấy mẫu, bảo quản mẫu, gửi mẫu xét nghiệm đối với heo 

xuất bán từ vùng dịch và sản phẩm từ heo tại các lò giết mổ tập trung trong và 

ngoài vùng dịch (đối với heo có xuất xứ từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh).  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn và ngành chức năng địa phương, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y thực hiện nghiêm các nội dung theo tinh thần công văn này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để b/c) 

- Lưu: VT,CCCN&TY, HTT.                                                                                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Vân 
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