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Hồng Ngự, ngày29 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống bệnh
Dịch tả heo Châu Phi tái phát
và lây lan trên diện rộng

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo 389 Huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Nguyễn
Thanh Hùng tại Công văn số 2499/VPUBND-KT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả
heo châu Phi tái phát, lây lan diện rộng (đính kèm văn bản).
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay cả nước
có 324 xã của 29 Tỉnh, thành phố tái phát bệnh Dịch tả heo châu Phi (DTHCP) chưa
qua 21 ngày. Nguy cơ dịch lây lan ra diện rộng rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và đảm bảo nguồn cung thịt heo. Để kịp thời
kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, khắc phục những khó
khăn tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Ủy
ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân
dân Huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo
nguyên tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp cụ thể theo tinh thần chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại các văn bản sau:
- Công văn số 398/UBND-KT ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về
việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
tái phát và lây lan trên diện rộng.
- Công văn số 496/UBND-KT ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về
việc tăng cường công tác tái đàn, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm từ heo qua biên
giới trên địa bàn Tỉnh.
- Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống
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dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan diện rộng.
- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về
việc tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi
giai đoạn 2020 - 2025.
2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện phân công cán bộ kỹ thuật
tăng cường giám sát dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Huyện, phát hiện
sớm ổ dịch để chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, tránh
lây lan trên diện rộng; thống kê, giám sát chặt chẽ tổng đàn heo trên địa bàn; rà soát
nhân lực, vật tư, kinh phí nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
- Phối hợp với các ngành Huyện liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động
vật đúng theo quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành.
- Phối hợp các đơn vị đóng trên địa bàn tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc
vận chuyển, mua bán động vật nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát; chủ động
lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh để sớm phát hiện, cảnh báo, kịp thời xử lý và
đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh.
- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hóa chất, cung ứng đầy đủ và sẵn sàng trong
công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên thú y các xã,
thị trấn biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và
Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các
biện pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ an toàn sức khỏe cho đàn vật
nuôi và cộng đồng.
3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tiêu
độc khử trùng, chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử
lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên địa bàn; xử lý
nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác heo
bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy
đủ về tình hình dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật.
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng khu dân cư, khu
vực biên giới về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả heo Châu Phi, nguy cơ dịch
bệnh tái phát, lây lan diện rộng, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
theo đúng quy định của ngành Thú y. Tuyên truyền để nhân dân giám sát phát hiện,
đấu tranh, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo thịt,
sản phẩm thịt heo nhập lậu vào trong nước tiêu thụ;
- Củng cố lực lượng phản ứng nhanh cơ sở, huy động nguồn lực của địa
phương để nhanh chóng xử lý các ổ dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định, không để dịch lây lan diện rộng.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh động vật, đảm bảo kiểm
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soát tốt tình hình dịch bệnh; đảm bảo an toàn cho nhân viên làm công tác kiểm dịch
động vật, kiểm soát giết mổ.
- Làm việc với các chủ cơ sở, người chăn nuôi đăng ký chăn nuôi an toàn sinh
học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, kịp thời
khai báo nếu xảy ra dịch bệnh.
4. Giao Ban Chỉ đạo 389 Huyện phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu
thụ heo thịt, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu qua biên giới, kể
cả hình thức cho, tặng sản phẩm heo thịt qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư
dân khu vực biên giới (theo Công văn số 3991/BNN-TY ngày 13/6/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Tv. BCĐ PCDB trên CTVN;
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường
Phước, Đồn Biên phòng Cầu Muống (nắm);
- Công an Huyện, Chi cục Hải quan Cửa khẩu
Thường Phước (nắm);
- Trung tâm VH-TT và TT (đưa tin);
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi

