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V/v tiếp tục triển khai thực 
hiện các biện pháp bình ổn thị 
trường khi bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi lan rộng 

 

 

 

Kính gửi:  
- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Văn hóa và Thông tin;  
- UBND các xã, thị trấn; 
- Đội Quản lý thị trường số 2; 
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông. 
 

                     

Thực hiện công văn số 333/SCT-QLTM ngày 29/3/2019 của Sở Công 
Thương về việc tiếp tục triển khai các biện pháp bình ổn thị trường khi bệnh Dich 
tả lợn Châu Phi lan rộng. Để tiếp tục đảm bảo cung cầu mặt hàng thịt lợn trên địa 
bàn huyện khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện, UBND huyện đề nghị các đơn 
vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chế biến, giết mổ, kinh doanh thịt 
lợn trên địa bàn tăng cường thu mua giết mổ, chế biến và cấp đông các sản phẩm 
thịt lợn an toàn đã được cơ quan Thú y xác nhận; 

- Tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ trên địa bàn: Chủ 
động đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng thịt lợn nhằm ổn định thị trường, không 
để xảy ra tình trạng bất ổn đối với mặt hàng thịt lợn; 

- Công bố các điểm bán hàng thịt lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn 
nhằm ổn định tâm lý tiêu dùng cho thị trường; 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đưa tin chính xác, kịp thời về dịch 
bệnh, tránh gây hoang mang trong dư luận về tiêu dùng sản phẩm thịt lợn. 

2. Đội Quản lý thị trường số 2: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tác hại của việc sử 
dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và nguy 
cơ lây lan dịch bệnh. 

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông nhất là đối với thịt 
lợn nhập khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt 
lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép, chưa được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc 
xuất xứ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 
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3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Tiếp tục phối hợp, theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi để có giải pháp quản lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào 
huyện Cao Lộc và theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình chăn nuôi và 
kinh doanh lợn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn với mặt hàng thịt 
lợn và các sản phẩm thịt lợn để chủ động có phương án hoặc đề xuất giải pháp bảo 
đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng bất ổn về thị 
trường. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền 
Thông 

Tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, kịp thời đưa tin chính xác 
về tình hình dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong dư luận về tiêu dùng sản phẩm 
thịt lợn; thông tin đầy đủ và sâu rộng về các điểm bán hàng thịt lợn bảo đảm an 
toàn dịch bệnh nhằm ổn định tâm lý tiêu dùng cho thị trường. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực 
hiện. Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu phát sinh những vấn đề 
vượt thẩm quyền, báo cáo về UBND huyện để phối hợp xử lý kịp thời./. 
 

 

 
Nơi nhận:                                                     
- Như trên; 
- Sở Công Thương (B/c);  
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng KT & HT; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Quy 
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