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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục 

xảy ra tại 1.225 địa bàn cấp xã của 48 tỉnh, thành phố (bao gồm các ổ dịch xảy 

ra từ năm 2020 và kéo dài sang năm 2021), buộc tiêu hủy trên 67.700 con lợn. 

Mặc dù bệnh DTLCP đã cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho việc 

tái đàn, tăng đàn lợn nên đến tháng 7/2021, tổng đàn lợn đạt trên 27 triệu con. 

Tuy nhiên, nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục tái phát ở diện rộng là rất cao do một 

số nguyên nhân: (i) Đặc điểm của vi rút DTLCP rất nguy hiểm đối với lợn, có 

khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp; (ii) Hiện 

chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh; (iii) Chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, 

không đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học; (iv) Việc buôn bán, vận 

chuyển lợn, sản phẩm lợn,.... 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại 

Công văn số 5396/VPCP-NN ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền 

các cấp tổ chức thực hiện những nội dung sau: 

1. Về tổ chức phòng, chống bệnh DTCLP 

Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 

năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 

công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP; các quy định của Luật Thú y, 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, nhất là Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống 

bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025”. 

2. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật 

a) Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá cụ thể và báo cáo đầy đủ kết quả tổ chức thực 

hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Quyết định số 2254/QĐ-

TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 

năm 2019 về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 
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chống bệnh DTLCP và công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại các địa phương 6 

tháng đầu năm 2021 làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc 

ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 

chống bệnh DTLCP năm 2021. 

b) Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh động vật 

Tổ chức đánh giá, báo cáo chi tiết và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền 

các cấp của địa phương tổ chức thực hiện; có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y) về các nội dung nêu trên trước ngày 30 

tháng 8 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ  trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TC, KHĐT (để p/h); 

- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h); 

- Sở NN&PTNT, Cơ quan QLCN thú y 

các tỉnh, TP (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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