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ỦY BAN NHÂN DÂN     
TỈNH BẠC LIÊU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/CT-UBND  Bạc Liêu, ngày 04 tháng 7 năm 2019 
 

CHỈ THỊ 

Về việc nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển heo, thịt heo  

và các sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu 
 

Thời gian vừa qua, trên cả nước đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở một 

số địa phương, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát 

triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao. Để ngăn ngừa dịch bệnh có nguy cơ 

ảnh hưởng, lây lan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như sau:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Duy trì hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiên quyết không cho phương tiện vận chuyển 

qua lại các chốt khi heo, thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc.  

- Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh và tiến độ, kết quả 

thực hiện Chỉ thị này của các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Giao thông vận tải:  

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến tàu nhắc nhở đến 

toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không nhận vận chuyển heo, thịt heo và 

các sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nếu vi 

phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng tuần tra Công 

an tỉnh, các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm soát các phương tiện giao 

thông trên đường bộ, đường thủy, tại các bến xe, bến tàu, đầu mối giao thông từ 

vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát nhằm đảm bảo không để vận 

chuyển heo, thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ các vùng này ra bên ngoài cũng 

như không vận chuyển heo con, heo giống từ bên ngoài vào trong vùng bị dịch uy 

hiếp và vùng giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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- Phối hợp với các đơn vị tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành có biện 

pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

3. Công an tỉnh: 

Chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các 

đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản 

phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; phối hợp kiểm tra, 

giám sát việc buôn bán, vận chuyển heo và các sản phẩm từ thịt heo trên địa bàn; 

phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

4. Sở Tài chính:  

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện công 

tác phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung 

tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng 

cường theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn sinh 

học trong chăn nuôi lợn đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng người, phương tiện 

ra vào khu chuồng trại, lò giết mổ tập trung; tuyệt đối không để heo nhập vào địa 

phương không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch. 

- Tham gia đoàn công tác tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời ngăn chặn không để lây lan dịch bệnh, kiên 

quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở giết mổ tập trung cố tình vi phạm 

nhập và tiêu thụ heo, thịt heo không rõ nguồn gốc.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ nơi tập trung, buôn bán, giết mổ heo; thực hiện vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ heo; xây dựng phương án 

đóng cửa chợ, nơi buôn bán heo, các sản phẩm từ thịt heo và có các biện pháp xử 

lý khi phát hiện có vi rút dịch bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác kiểm 

soát bệnh dịch, đảm bảo an toàn trên đàn gia súc. 
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Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị này./. 

 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Dương Thành Trung 

 

 

 


