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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1869 /UBND-NLN
V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi

Mường Khương, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Các đơn vị: Công an, Đội quản lý thị trường số 1,
Trạm Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch, bệnh động vật
huyện (Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 30/4/2021);
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 15/7/2022, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 05 hộ chăn nuôi
thôn Cán Cấu 1, xã Tả Thàng làm 13 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, trọng
lượng tiêu hủy trên 710 kg. Dự báo trong thời gian tới, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
có khả năng tiếp tục xảy ra và lây lan trên địa bàn. Để tiếp tục triển khai thực
hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa
bàn huyện Mường Khương. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Thành viên BCĐ phòng, chống dịch, bệnh động vật huyện
Căn cứ chức năng nhiệm vụ thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn
các xã, thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn,
phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện về
phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện sớm lợn ốm, bệnh tại các hộ
chăn nuôi; việc vận chuyển, mua, bán trái phép lợn giống, lợn thịt, sản phẩm của
lợn chưa qua chế biến từ các địa phương khác vào địa bàn. Kiện toàn, duy trì hoạt
động của các tổ cơ động, Tổ tự quản tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn
vận chuyển lợn và sản phẩm không có nguồn gốc, không có Giấy chứng nhận
kiểm dịch tại các chợ phiên, các thôn, tổ dân phố. Phát hiện, xử lý nghiêm những
trường hợp (cả người dân và cán bộ, công chức, viên chức) có hành vi dấu dịch,
buôn, bán, tiếp tay cho hoạt động mua, bán, phát tán lợn, sản phẩm từ lợn mang
mầm bệnh làm phát sinh DTLCP. Khi phát hiện dịch, khẩn trường khoanh vùng ổ

dịch, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các biện pháp chống
dịch theo quy định.
- Tuyên truyền người chăn nuôi tuân thủ quy trình phòng bệnh được hướng
dẫn, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; báo cáo
kịp thời với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn có
biểu hiện ốm, chết không rõ nguyên nhân; nghiêm cấm hành vi giấu dịch, bán
chạy lợn ốm.
* UBND xã Tả Thàng: Khẩn trương huy động lực lượng, thực hiện đồng
bộ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, báo cáo tiến độ, kết quả thực
hiện công tác chống dịch trước 15h hàng ngày về UBND huyện (qua Phòng
Nông nghiệp & PTNT) đến khi có chỉ đạo khác.
3. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng
chống bệnh DTLCP. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn
dịch lây lan, chăn nuôi an toàn, bền vững. Phối hợp với các địa phương có dịch
xử lý ổ dịch và xử lý các trường hợp vi phạm về việc mua bán làm lây lan dịch
theo đúng quy định hiện hành. Tổng hợp thông tin báo cáo UBND huyện theo
quy định.
4. Trạm Thú y huyện
- Chỉ đạo viên chức phụ trách địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn
hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học;
tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh DTLCP, kịp thời phát hiện các dấu hiệu của
dịch bệnh để có biện pháp xử lý. Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát xét
nghiệm bệnh DTLCP theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (nếu cần
thiết). Dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ công tác phòng, chống
dịch. Tham mưu đôn đốc cung ứng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi đã đăng ký để
tiêm phòng kịp thời cho đàn lợn.
- Tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, vắc xin Tụ huyết
trùng lợn. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm
soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ra vào địa bàn huyện; phối hợp với
các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận
chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm của lợn bất hợp pháp trên địa bàn huyện.
5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Chỉ đạo viên chức tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt, trao đổi kịp thời
thông tin tình hình dịch bệnh; tham mưu UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện
các biện pháp chống dịch; tích cực tuyên truyền người chăn nuôi chấp hành các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

6. Các cơ quan, đơn vị: Công an, Đội quản lý thị trường số 1, các Đồn
biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm
tra, kiểm soát tại các tuyến đường giao thông và các tổ chức, cá nhân có hoạt
động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp vận chuyển buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn trái phép, chưa qua
kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện theo quy định.
7. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện
Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tính chất,
mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống
để người dân chủ động thực hiện có hiệu quả.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: Huyện ủy;
- LĐ UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, PNN&PTNT.
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