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Số: 615 /UBND-NN
V/v tập trung chỉ đạo phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát

Kính gửi:
- Thủ trưởng đơn vị có liên quan;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn đang diễn biến rất phức tạp
tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong tỉnh và huyện, hiện tượng giết mổ, buôn
bán, vận chuyển lợn ở các địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; đặc biệt trên địa
bàn xã Vũ Ninh việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn con không rõ nguồn gốc gây ô
nhiễm môi trường và là một trong các nguy cơ gây bệnh DTLCP tái phát và lây lan
diện rộng trong thời gian tới. Để chủ động phòng, chống bệnh DTLCP tái phát và lây
lan, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP
theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày
04/9/2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Kiến Xương
giai đoạn 2020-2025; số 115/KH-UBND ngày 30/12/2021 về phòng, chống dịch bệnh
động vật trên cạn năm 2022. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong
công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch
bệnh tái phát, lây lan diện rộng.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh
DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an
toàn, chủ động phòng, chống dịch bệnh.
- Rà soát, kiện toàn màng lưới thú y, nhất là chức danh Trưởng ban chăn nuôi thú
y cấp xã, đảm bảo có đủ năng lực, chuyên môn để tham mưu, triển khai, tổ chức thực
hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để
dịch bệnh lây lan ra diện rộng; tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công
tác giám sát chủ động vi rút DTLCP trên đàn lợn; thực hiện truy xuất nguồn gốc dịch
bệnh, triển khai các biện pháp xử lý dịch phù hợp khi có kết quả giám sát dương tính
với vi rút DTLCP theo quy định.
- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giết mổ gia
súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm
và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.
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*. Đối với Ủy ban nhân dân xã Vũ Ninh: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND
huyện tại Thông báo số 08/TB-VP ngày 17/5/2022 của Văn phòng HĐND & UBND
huyện về đình chỉ hoạt động buôn bán, giết mổ lợn con tự phát tại xã Vũ Ninh.
3. Phòng nông nghiệp & PTNT, phòng Y tế, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Công an,
Đội quản lý thị trường số 5, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện theo chức năng,
nhiệm vụ của từng đơn vị chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan:
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt các bệnh
truyền nhiễm trên đàn lợn, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và
phòng, chống dịch bệnh.
- Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển,
giết mổ gia súc, gia cầm đặc biệt hoạt động buôn bán, giết mổ lợn con tại xã Vũ Ninh
và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Thường xuyên tuyên truyền cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống dịch
trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh DTLCP trên đàn lợn; công khai các cơ sở vi phạm
trong hoạt động buôn bán, giết mổ lợn con để nhân dân biết thực hiện có hiệu quả.
Nhận Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
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