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   Kính gửi:   
     - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Từ đầu tháng 6/2022, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn huyện 

Hạ Lang gây bệnh tại 8/13 xã, thị trấn, gồm: Lý Quốc, Quang Long, Cô Ngân, 

Đức Quang, Đồng Loan, Kim Loan, Thị Hoa và thị trấn Thanh Nhật; số lợn 

buộc phải tiêu huỷ 222 con với tổng trọng lượng 9.383 kg của 60 hộ chăn nuôi. 

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại một số 

xã còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số 

xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; công tác phát hiện sớm và báo cáo ổ 

dịch tại một số xã chưa thực hiện nghiêm; công tác tuyên truyền vận động người 

dân thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học chưa được thực hiện thường 

xuyên, sâu rộng, người dân chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc chống dịch; 

công tác vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng chưa được thực hiện hiệu quả và 

thường xuyên; khi có gia súc ốm chết, báo cáo chưa kịp thời, xử lý gia súc chết 

và ổ dịch còn lỏng lẻo, thiếu sự giám sát của cơ quan chức năng, vẫn còn tình 

trạng buông lỏng quản lý, phó mặc cho cán bộ khuyến nông – thú y, cán bộ xóm 

và hộ gia đình tự xử lý ổ dịch; lập hồ sơ tiêu huỷ không đúng theo quy định, dẫn 

đến dịch bệnh lây lan rộng, khó kiểm soát; một số xã chưa kiện toàn Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh động vật, tổ tiêu huỷ, giám sát, tuyên truyền, thống kê 

dịch bệnh; vẫn còn tình trạng vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn 

bệnh ra bên ngoài vùng dịch… 

Để tránh tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác chỉ đạo phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và khắc phục tình trạng trên, kịp thời kiểm soát, ngăn 

chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND huyện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh lây lan, thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống cơ 

sở kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh… 
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2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện tiêu độc khử trùng 

vùng dịch và vùng bị uy hiếp. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, hoá chất phòng 

chống dịch bệnh. 

- Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm 

ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp tiêu huỷ  đúng theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch 

động vật. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Khẩn trương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật 

để thống nhất trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp khẩn cấp 

phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, 

giám sát công tác chống dịch, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học.  

- Thành lập các tổ đi tới từng xóm tổ chức họp xóm để thông tin về tình 

hình dịch bệnh, triển khai các văn bản chỉ đạo để người dân nắm được tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. 

- Chủ động thành lập đoàn kiểm tra đối với các hộ giết mổ, kinh doanh thịt 

lợn, hướng dẫn các hộ làm thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khoẻ và 

giấy cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn. 

- Đối với các xã đang có dịch: 

+ Tổ chức dập dịch ngay khi mới phát hiện; lấy mẫu xét nghiệm, khi có kết 

quả dương tính cần phải thực hiện tiêu hủy ngay; khuyến cáo người dân không 

dấu dịch. Đối với các hộ xung quanh chưa có lợn mắc bệnh cần khuyến cáo để 

các hộ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, tránh để dịch bệnh lây 

lan giữa các hộ. 

+ Nghiêm cấm việc vận chuyển lợn ra khỏi địa bàn, tuyên truyền người dân 

không thực hiện tái đàn. 

+ Thống kê, tổng hợp danh sách các hộ có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, có 

biên bản xác nhận để làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người 

chăn nuôi khi cơ chế, chính sách hỗ trợ được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Đối với các xã chưa có dịch: 

+ Khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về phun khử trùng, 

tiêu độc của cơ quan chức năng; tự bảo vệ đàn lợn hiện có của gia đình; không 

mua lợn ở những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, lợn không rõ nguồn gốc. 

+ Tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tái đàn trong nội bộ xã, 

không mua lợn từ bên ngoài địa bàn xã về để tái đàn nhằm ngăn chặn nguồn lây 
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lan dịch bệnh. 

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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