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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
ĐIỆN: 

 

-  Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh GS,GC huyện; 

   -  Trưởng các phòng, ban, ngành chỉ đạo cơ sở; 

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện, ngày 

03/10/2021, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xẩy ra tại 1 hộ thuộc thôn Tường Vân, xã 

Lâm Trung Thủy, số lợn bị mắc bệnh là 20 con, số lợn chết, tiêu hủy  là 2 con. 

Nguyên nhân xẩy ra dịch là địa bàn có ổ dịch cũ đầu năm 2021, vì vậy mầm bệnh 

tồn tại, phát tán trong tự nhiên, hộ chăn nuôi lợn theo hình thức trang trại hở, việc 

áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học chưa đảm bảo. Nhận định tình 

hình trong thời gian tới thời tiết diễn biến phức tạp, các hộ chăn nuôi lợn tái đàn 

nhiều, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh và có nguy cơ lây lan ra diện rộng.  

Để kịp thời khống chế bệnh  Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Lâm Trung Thủy; chủ 

động ngăn chặn sự lây lan của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Chủ tịch 

UBND huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân xã Lâm Trung Thủy 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân tự giác chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch. Lập cam kết với các hộ chăn nuôi lợn, các hộ giết mổ, kinh 

doanh sản phẩm từ lợn thực hiện “5 không”; Không dấu dịch; Không tái đàn lợn 

chăn nuôi khi đang có dịch; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bị bệnh, lợn chết; Không 

vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý 

nhiệt. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động buôn bán, vận chuyển, 

kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động 

vật, sản phẩm động vật sai quy định, không đảm bảo hồ sơ, không rõ nguồn gốc, 

bị nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh. 

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị để tổ chức, tiếp tục triển khai đồng bộ, 

kịp thời các giải pháp bao vây, khống chế dịch bệnh. 

- Tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh tại hộ có lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo 

đúng quy định. 



-  Lập chốt kiểm dịch trên địa bàn xã, có biển cảnh báo, bạt rải rơm phun hóa 

chất, vôi bột, trang bị bình phun thuốc tiêu độc khử trùng các phương tiện ra, vào 

vùng dịch; bố trí đủ nhân lực trực chốt 24/24 giờ. 

- Triển khai phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và địa bàn toàn xã 1 lần/ngày. 

 Lựa chọn địa điểm tiêu hủy lợn theo đúng quy định; tổ chức tiêu hủy lợn theo đúng 

quy trình. 

- Đối với các hộ hiện đang còn chăn nuôi lợn cần tuyên truyền, khuyến cáo 

việc lấy mẫu xét nghiệm để xuất bán lợn. 

- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác tổng đàn lợn hàng ngày trên địa bàn xã 

và báo cáo về Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã chưa xẩy ra dịch tả lợn Châu Phi 
- Theo nôi dung kịch bản phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ban hành 

theo Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh; tiếp tục 

thực hiện Kế hoạch của địa phương với các hoạt động cụ thể, tương ứng với các 

tình huống, huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương, tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia triển khai phòng, chống dịch. 

 - Thông tin tuyên truyền đến tận người dân qua hệ thống loa truyền thanh 

xã, tại các cuộc họp thôn xóm, sinh hoạt cơ sở về sự nguy hiểm của Dịch tả lợn 

Châu Phi, các dấu hiệu nghi lợn bị mắc bệnh. Người dân chỉ nên mua lợn giống tại 

các cơ sở cung cấp lợn giống uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đã được các ngành chuyên 

môn kiểm soát.  

- Phân công cán bộ thú y xã bám sát địa bàn thôn, xóm, giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh trên đàn lợn, nếu phát hiện các biểu hiện nghi là bị dịch hay chết 

không rõ nguyên nhân hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợp nhập vào địa bàn trái phép 

phải báo cáo ngay để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Địa phương nào dấu dịch thì 

Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước 

pháp luật. 

- Phối hợp với các Đoàn liên ngành huyện, tỉnh tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản 

phẩm của lợn trên địa bàn. Duy trì các đoàn kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời, 

xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bị dịch bệnh, nhập 

lậu, không đảm bảo hồ sơ theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ tập trung, các chợ buôn 

bán động vật, sản phẩm động vật, chỉ đạo thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau 

mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ. Bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện kiểm soát 

giết mổ theo đúng quy trình, đảm bảo gia súc đưa vào cơ sở an toàn dịch bệnh. 

Nghiêm cấm việc nhập gia súc từ tỉnh các vào cơ sở giết mổ mà không rõ nguồn 

gốc, không có hồ sơ thủ tục theo quy định. 

- Cũng cố lại đội ngũ thú y xã, bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn, đảm 

bảo thực hiện kịp thời các yêu cầu về công tác thú y, phòng chống dịch bệnh khi 



xảy ra dịch, có trách nhiệm. Tổ chức kiểm điểm và có các hình thức kỷ luật đối với 

cá nhân thiếu trách nhiệm, gây hậu quả trong quá trình thực hiện phòng, chống 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Phối hợp các ngành chuyên môn cấp huyện Kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. 

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực 

hiện, làm rõ những địa phương làm tốt, chưa tốt và tham mưu đề xuất hướng giải 

quyết, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo. 

4. Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi 

 - Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh trên lợn nói 

chung và Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng để tham mưu kịp thời các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. 

 - Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, 

chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch. 

xử lý tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo quy định, tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu 

vực chăn nuôi. Khống chế không để dịch bệnh lây lan ra các vùng phụ cận. 

 - Cung ứng các loại hoá chất tiêu độc, khử trùng phục vụ công tác phòng, 

chống dịch. 

 - Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra chấn chỉnh công 

tác giết mổ gia súc, vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc, đặc biệt là sản 

phẩm từ lợn.  

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

Thông tin kịp thời và chính xác về tình hình diễn biến của Dịch tả lợn Châu 

Phi, về sự nguy hiểm và các biểu hiện của lợn bị mắc bệnh đến người chăn nuôi. 

Các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch 

vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thị sản phẩm từ lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phòng NN - PTNT, Trung tâm 

ƯDKHKT & BVCTVN, các phòng, ban ngành liên quan thực hiện nghiêm túc nội 

dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nông nghiệp - PTNT (B/c); 

- TTr Huyện uỷ - HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Phòng NN-PTNT, TT ƯDKHKT&BVCTVN huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Anh Đức 
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