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V/v xử lý tiêu hủy lợn bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Ngày 27/7/2019, Báo Thanh Niên đưa tin “Vứt lợn chết dịch ra sông:
Mùi hôi thối nồng nặc, dân phập phồng lo sợ”, phản ảnh tình trạng người
chăn nuôi vứt lợn bị bệnh chết trên tuyến kênh Thạch Nham N8, đoạn ở giữa
xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức và dọc
hai bờ sông Thoa, đoạn qua Khu dân cư số 1, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức,
gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát tán dịch bệnh. Về nội dung này, Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
Yêu cầu các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,
Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an
tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi và đồng thời chủ
động tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh
theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh,
không để xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho cộng đồng; thực hiện
chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh tại vùng có dịch kịp thời, đúng quy định;
trường hợp phát hiện hành vi vứt lợn bệnh ra môi trường, xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày
15/8/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 485).
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