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V/v tăng cường các biện pháp kiểm 

tra, xử lý các hành vi vận chuyển, 

vứt xác động vật chết ra môi trường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Đoan Hùng, ngày     tháng 10 năm 2020 

      Kính gửi:    

 

 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện 02 ổ dịch tả 

lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 45 con lợn; 01 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N6 

phải tiêu hủy trên 600 con gia cầm; 19 ổ bệnh Dại tại 08 huyện, thành, thị khiến 

03 người tử vong; các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác được kiểm 

soát tốt, không phát sinh các ổ dịch bệnh mới. 

Nhận định từ nay đến cuối năm nguy cơ các loại dịch bệnh động vật xảy 

ra rất lớn do các loại mầm bệnh còn lưu hành với tỷ lệ cao, trong phạm vi rộng. 

Một số mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, có khả năng lây lan nhanh, rộng; 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tổ chức tiêm các loại vắc-xin 

bị hạn chế; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thu động vật, sản phẩm động vật 

các tháng cuối năm tăng mạnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số nên dễ phát 

sinh dịch bệnh. Để chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để các nguồn làm lây 

nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu:  

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

  Chủ động kiểm tra, phát hiện các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

ở động vật để kịp thời báo cáo, xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh, ưu tiên sử 

dụng nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch. Đặc biệt khi có dịch 

bệnh xảy ra phải bố trí địa điểm, huy động lực lượng tại địa phương tham gia 

tiêu huỷ động vật, sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh môi trường và phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. 

Chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận 

chuyển, tiếp nhận các loại thuốc, vắc-xin thú y, hóa chất cần thiết cho công tác 

tiêm phòng đợt 2/2021 và khi có dịch bệnh động vật xảy ra, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời bảo đảm thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và chỉ đạo của ngành 

Y tế  

Tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm, căn cứ xử phạt theo quy định tại khoản 6, khoản 10 Điều 5 Nghị định 

90/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

thú y: phạt tiền từ 5.000.000 đồng  đến 6.000.000 đồng đối với một trong các 
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hành vi sau đây: vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản 

phẩm của chúng ra môi trường; buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm. 

Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các chủ chăn nuôi không tuân thủ các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh ở động vật, đặc biệt là hành vi vứt xác động vật 

mắc bệnh, chết ra môi trường. Tổ chức gom, vớt và xử lý xác động vật theo 

hướng dẫn của ngành thú y, môi trường để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn 

chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.  

 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là 

qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị tập huấn, mạng xã hội,… về tính chất, 

nguy cơ phát sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; các hình 

thức xử lý vi phạm giấu dịch, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan, gây ô 

nhiễm môi trường. 

  2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y 

 Phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán 

động vật và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không được phép lưu 

hành, trường hợp vứt xác động vật mắc bệnh, chết ra môi trường 

Phối hợp với Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ 

chức tiêu huỷ theo quy định, và các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của 

pháp luật Thú y.  

 3. Phòng Y tế 

 Xem xét, ưu tiên bố trí vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng thú y các 

cấp, nhất là lực lượng thú y phải tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật; tạo 

điều kiện thuận lợi cho người tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch, điều trị bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y.  

4. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản 

phẩm động vật động; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật và vứt động vật mắc bệnh, chết ra 

môi trường theo quy định.  

5. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện 

Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền diễn biến dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh 

truyền nhiếm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, phổ biến các quy định cụ thể tại  

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y để người dân biết và tuân thủ chấp hành.  
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6. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện 

 Tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng 

dân cư thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước 

trong phòng, chống dịch như giấu dịch, bán chạy, vứt xác vật nuôi bị bệnh ra 

môi trường, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch 

bệnh.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như K/g; 

- Sở NN và PTNT (b/c); 

- TT: HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Phòng: NN&PTNT, Y tế; 

- Trạm CN&TY; 

- Công an huyện, Đội QLTT số 3; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lương 
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