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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:            /UBND- DVNN

V/v tăng cường kiểm soát, phòng chống
 bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát 

trên địa bàn huyện 

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

Tứ Kỳ, ngày         tháng 5  năm 2022

     
                Kính gửi:                                  

  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
                                  - Các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện.

Theo thông báo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), 
tính từ đầu năm đến ngày 17/5/2022, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 598 
xã của 46 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 25.996 con lợn. Hiện cả nước có 66 ổ dịch 
tả lợn châu Phi tại 22 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, trong khi đó vẫn chưa có 
vacxin thương mại được phép lưu hành để tiêm phòng bệnh này. Theo nhận định 
của Cục Thú y, các loại dịch bệnh trên đàn lợn, đặc biệt là Dịch tả lợn châu Phi có 
nguy cơ phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Hiện nay, do thời tiết có những diễn biến mưa nắng bất thường, độ ẩm không 
khí cao, các loại dịch bệnh trong chăn nuôi dễ phát sinh nhưng nhiều cơ sở chăn nuôi 
trên địa bàn huyện vẫn chưa thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật và các quy định 
trong việc phòng chống dịch bệnh. Việc thực thi Luật Thú y tại một số xã còn chưa 
nghiêm túc, thiếu sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương.

Trước tình hình trên, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 
1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi nâng cao ý 

thức trách nhiệm thực hiện tốt các quy định trong chăn nuôi và phòng chống dịch 
bệnh theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi. Các cơ sở chăn nuôi nếu có gia súc, gia cầm 
mắc bệnh, bắt buộc phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” là: Không giấu 
dịch, không mua bán, không vận chuyển, không giết mổ, không vứt xác bừa bãi.

- Chỉ đạo Ban Thú y xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, công an 
viên tăng cường kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật đối với những trường hợp mua bán, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, 
nghi nhiễm bệnh thuộc địa bàn quản lý.

- Yêu cầu các hộ kinh doanh giết mổ trên địa bàn ký cam kết tuyệt đối không được 
vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, đồng thời 
phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường tại nơi giết mổ và các khu vực xung quanh. 

Chỉ đạo, đ«n ®èc thực hiện viÖc phun thuèc khử trùng ®Þnh kú t¹i c¸c khu 
vùc chî, tô ®iÓm bu«n b¸n, giÕt mæ gia sóc, gia cÇm, nh÷ng n¬i lµ æ dÞch bÖnh cò.

- Trong thời điểm giá thị trường thức ăn chăn nuôi đang tăng cao và nguy cơ tái 
phát bệnh Dịch tả lợn châu Phi như hiện nay, tuyên truyền các hộ chăn nuôi luôn chủ 
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động nắm bắt đầy đủ thông tin, diễn biến giá cả thị trường nhằm có kế hoạch phù hợp 
trong việc đầu tư tái đàn trở lại; không nên tái đàn nếu chuồng trại chưa đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật cần thiết theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; việc tái đàn phải cân nhắc nguồn lực đầu tư, 
lựa chọn cơ sở sản xuất con giống có uy tín, đảm bảo chất lượng con giống và an 
toàn dịch bệnh.

- Giao Ban Thú y xã, thị trấn chịu trách nhiệm:  
+ Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ số lượng đàn lợn hiện có và việc xuất, nhập 

lợn thịt, lợn giống của các hộ trên địa bàn theo quy định, đồng thời rà soát, tiêm 
phòng bổ sung đầy đủ đối với đàn lợn mới nhập về sau thời điểm đã kết thúc đợt 
tiêm phòng vụ Xuân năm 2022.

  + Hướng dẫn, kiểm tra ngêi ch¨n nu«i thùc hiện tốt c¸c biÖn ph¸p phßng 
chèng bÖnh DÞch t¶ lîn ch©u Phi vµ c¸c lo¹i bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c trên đàn lợn 
theo híng dÉn cña c¬ quan chuyªn m«n; đảm bảo tu©n thñ nghiªm c¸c quy ®Þnh ra 
vµo khu ch¨n nu«i, lµm tèt viÖc khö trïng tiªu ®éc chuång tr¹i, n¾m vững biÖn ph¸p 
ph¸t hiÖn sím bÖnh dÞch, khi có dịch bệnh xảy ra phải báo cáo ngay với Ban Thú y 
xã ®Ó cã ph¬ng ¸n khoanh vùng xö lý kÞp thêi, kh«ng ®Ó bÖnh dịch l©y lan. 

2. Các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện:
2.1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Thú y tổ chức giám sát 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhanh chóng phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, 
triệt để khi có dịch bệnh phát sinh.

- Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền, chỉ đạo các hộ chăn nuôi củng cố, 
nâng cấp chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, xử lý triệt để môi trường chăn 
nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, thực hiện tốt các quy định và các biện pháp 
kỹ thuật phòng chống bệnh dịch.

- Tập huấn cho cán bộ thú y cơ sở những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn 
phát hiện sớm bệnh Dịch tả lợn châu Phi cũng như các loại bệnh truyền nhiễm khác 
trên gia súc, gia cầm, các phương pháp phòng trị bệnh, các biện pháp xử lý kịp thời và  
hiệu quả để hạn chế thấp nhất sự lây lan và thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra trong 
chăn nuôi.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh, đảm bảo tiếp nhận, 
bảo quản, cấp phát đầy đủ, kịp thời các loại vacxin, thuốc điều trị bệnh và các loại 
vật tư, dụng cụ thú y khác cho các địa phương để phòng chống dịch bệnh đạt hiệu 
quả cao nhất.

2.2. Phòng Nông nghiệp- PTNT:
 Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo phòng chống nguy cơ tái phát bệnh Dịch tả 
lợn châu Phi trên địa bàn huyện, chỉ đạo việc tái đàn lợn cho phù hợp với điều kiện 
chăn nuôi thực tế ở các địa phương.
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2.3. Đài Phát thanh: 
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi nắm được các quy định phòng 
chống dịch bệnh trong chăn nuôi, thực hiện nghiêm Luật Thú y, chú trọng việc 
ngăn ngừa bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan, đảm bảo việc tái đàn phù 
hợp để chăn nuôi lợn phát triển ổn định và có hiệu quả.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn có liên 
quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
  - BCĐ phòng chống dịch bệnh 
      gia súc, gia cầm huyện;
  - Tổ công tác tăng cường của huyện;
  - Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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