
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH Ia H’Drai, ngày        tháng         năm 2020 

Về việc triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp kiểm 

soát Dịch tả lợn Châu Phi tái 

phát, lây lan diện rộng 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3868/UBND-NNTN ngày 13/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng. 

Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn 

huyện. Để khẩn trương kiểm soát tốt, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không 

lây lan diện rộng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào 

cuộc để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Luật Thú y, tinh thần chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.  

2. Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp 

xã; thành lập ngay các đoàn công tác đến trực tiếp các địa bàn đang có dịch để 

kiểm tra, đôn đốc, tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch; áp dụng nghiêm ngặt 

các giải pháp vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ 

dịch, nơi xử lý chôn lợn, địa bàn nguy cơ cao, dụng cụ, phương tiện vận chuyển 

lợn bệnh và người tham gia xử lý ổ dịch. 

3. Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí từ nguồn ngân 

sách của địa phương và các nguồn lực khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

4. Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo nguyên 

tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp tại Kế hoạch quốc gia, Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của huyện, cũng như những biện pháp cụ thể tại 

các văn bản liên quan. 

5. Tổ chức các đợt vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời 

điểm có nguy cơ cao phát sinh Dịch tả lợn Châu Phi; tại các xã có dịch cần thường 

xuyên tổ chức sát trùng bằng vôi bột, hóa chất và vệ sinh để tiêu diệt mầm bệnh. 

6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ sở chăn nuôi để bảo đảm áp 
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dụng có hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù 

hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi; chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để cảnh báo cộng đồng và có cơ sở triển khai hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

7. Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu 

vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, 

cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, còn ở diện hẹp; xử 

lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy lợn bệnh, lợn chết, 

vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. 

8. Tổ chức ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm lợn qua biên giới. 

9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống 

thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về 

nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. 

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện; thành 

lập ngay các đoàn công tác đến trực tiếp các địa bàn đang có dịch để kiểm tra, đôn 

đốc, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để 

ổ dịch; áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột 

để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, nơi xử lý chôn lợn, địa bàn nguy cơ cao, dụng cụ, 

phương tiện vận chuyển lợn bệnh và người tham gia xử lý ổ dịch. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung triển khai của các đơn 

vị, địa phương; định kỳ (trước ngày 18 hằng tháng) tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 

 


		2020-10-16T08:39:14+0700


		2020-10-16T10:15:24+0700


		2020-10-16T10:15:27+0700


		2020-10-16T10:15:27+0700


		2020-10-16T10:15:28+0700




