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                                                                 CHỈ THỊ  
Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh ở heo 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Theo báo cáo của Chi cục Thú y, từ ngày 30/6 đến nay, trên địa bàn huyện 

Châu Thành đã ghi nhận có 58 hộ nuôi heo có dấu hiệu của bệnh tai xanh với 

tổng đàn heo là 2.147 con (trong đó có 1.461 con heo bệnh) và đang có nguy cơ 

lây lan ra các địa phương khác.  

Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh tai 

xanh ở heo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công: 

a) Đối với địa bàn huyện Châu Thành đã công bố dịch: yêu cầu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo cho Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cùng cấp và các 

ngành chức năng thực hiện ngay các biện pháp chống dịch bệnh được quy định 

tại Điều 18 của Pháp lệnh Thú y, từ Điều 19 đến Điều 22 của Nghị định 

33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y và theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn có liên quan. Đồng thời, huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cần 

thiết phục vụ cho công tác chống dịch bệnh. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giáp ranh huyện Châu 

Thành có trách nhiệm lập Đội Kiểm tra liên ngành lưu động (Quản lý thị trường, 

Cảnh sát giao thông, Trạm Thú y, Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế 

và chức vụ) kiểm tra tình hình hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán động 

vật, sản phẩm động vật trong suốt thời gian công bố dịch. Đồng thời, chỉ đạo 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và 

vùng đệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn heo để kịp thời phát hiện 

khi có phát sinh dịch bệnh; 

- Thực hiện ngay các biện pháp chống dịch bệnh được quy định tại 

Điều 19 của Pháp lệnh Thú y, Điều 23 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

ngày 15/3/2005 của Chính phủ và các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn 

có liên quan. 
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c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò 
Công có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo cho Trưởng Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cấp huyện, xã (gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo) tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

* Phân công địa bàn cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo để thực 
hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình bệnh trên đàn gia súc. Yêu cầu Ban chỉ 
đạo cấp xã khi phát hiện bệnh phải báo ngay về cho đường dây nóng 
(0733.888111) và thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

* Khi phát hiện có đàn heo nghi ngờ bị bệnh tai xanh, Ban Chỉ đạo cấp xã, 
huyện phối hợp với ngành Thú y khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch (lưu ý không khoán trắng việc chống dịch cho ngành Thú y) 
như sau: 

- Hướng xử lý đối với đàn heo bệnh tai xanh: 

+ Đối với heo bệnh nặng, không có khả năng phục hồi: cho tiêu hủy. 

+ Đối với heo mới phát bệnh: cho cách ly hướng dẫn điều trị. 

+ Đối với heo khỏe, chưa bệnh: cho theo dõi thường xuyên và tăng đề kháng. 

- Thực hiện mức hỗ trợ tiêu hủy heo bị bệnh theo quy định của của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Riêng đối với trường hợp hộ dân bán chạy heo bệnh khi phát hiện 
sẽ bị tiêu hủy bắt buộc và không được nhận hỗ trợ. 

- Tổ chức công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại 2 lần/ngày đối 
với hộ có heo bệnh và 1 lần/ngày đối với các hộ chăn nuôi chung quanh. Thuốc 
sát trùng ngành Thú y cấp miễn phí, hộ chăn nuôi tự phun. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân (như phát tờ rơi, loa truyền 
thanh...) cảnh báo bệnh trong khu vực để nhân dân hợp tác chính quyền trong 
công tác phòng chống dịch bệnh. 

* Đối với các địa bàn xã chưa có dịch: Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức tiêm 
phòng vét các bệnh dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng cho đàn heo. 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo 
thường xuyên xuống xã để nắm tình hình tổ chức thực hiện công tác phòng chống 
dịch, đồng thời báo cáo ngay khi phát hiện dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Chỉ đạo Phòng Tài chính cấp huyện cấp kinh phí để các đội kiểm tra liên 
ngành cấp huyện (gồm Quản lý thị trường, Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý 
kinh tế và chức vụ, Cảnh sát giao thông, Trạm Thú y) tăng cường kiểm tra việc 
vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật. Riêng Ban Chỉ đạo 
huyện Châu Thành, Gò Công Tây, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho cần 
tăng cường chỉ đạo để giải quyết dứt điểm những điểm “nóng”, thường xuyên 
xảy ra tình trạng giết mổ trái phép. 
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- Giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã hỗ trợ các đoàn kiểm tra 
liên ngành tỉnh, huyện xử lý động vật và sản phẩm động vật như sau: 

+ Đối với gia súc ở lò giết mổ tập trung có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm: xử 
lý luộc trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. 

+ Gia súc sống vận chuyển trên đường không có giấy kiểm dịch động vật 
và có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm: xử phạt vi phạm hành chính, bắt buộc giết 
mổ nơi có lò giết mổ gần nhất và luộc chín thịt trước khi tiêu thụ. 

+ Đối với thịt heo được bày bán tại chợ không có dấu kiểm soát giết mổ: xử 
phạt vi phạm hành chính, xử lý luộc chín trước khi cho tiêu thụ. 

2. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật 
nuôi tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 

- Phân công địa bàn cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo để thực 
hiện công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở 
các địa phương và báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) cho thường trực Ban Chỉ đạo 
tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo cho Chi cục Thú y phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường 
công tác giám sát dịch bệnh và tổ chức thực hiện các biện phòng chống dịch. 
Đồng thời cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng nội dung tuyên truyền 
về công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 
với các ngành chức năng (Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức 
vụ, Cảnh sát giao thông, Chi cục Thú y) thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật, 
sản phẩm động vật. 

- Cung ứng đầy đủ số lượng và chủng loại thuốc sát trùng về cho các huyện 
để kịp thời phục vụ công tác chống dịch. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

3. Sở Tài chính: 

- Cân đối kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch. 

- Hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò 
Công thực hiện việc sử dụng và quyết toán kinh phí phòng chống dịch. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp 
với Báo Ấp Bắc, Phân xã Tiền Giang: 

- Tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong nội bộ và nhân dân nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng trong việc hợp tác với cơ quan nhà nước thực hiện 
các biện pháp phòng dịch. 
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- Việc đưa tin tình hình dịch bệnh phải kịp thời, chính xác, phù hợp với quy 

định nhà nước, thông lệ quốc tế và theo đúng tình hình, số liệu của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tỉnh để nhân dân biết, chủ 

động phòng chống dịch, không thổi phồng làm hoang mang, gây thiệt hại cho 

sản xuất và chăn nuôi gia súc. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:  

Tổ chức tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh tai xanh, kịp thời thông báo các trường hợp bán 

chạy gia súc bệnh chết để chính quyền các cấp có biện pháp xử lý kịp thời. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công  

khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả với 

Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời theo dõi, chỉ đạo./.  
 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Khang 
 

 
                                                                                     
 

 

 
 


