ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

Số:
V/v tiếp tục triển khai quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp phòng,
chống Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;
- Phòng Kinh tế thị xã;
- Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã;
- UBND các xã, phường.
Căn cứ Công văn số 3628/UBND-KTN ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Công văn số 3676/UBND-KTN ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Công văn số 1747/SNN-PTNN ngày 30/7/2019 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn bổ sung một
số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Hướng dẫn số 1827/HD-SNN ngày 06/8/2019 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh
học, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Báo cáo số 1974/BC-SNN ngày 26/8/2019 của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến ngày 25/8/2019.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã xuất hiện Dịch tả lợn Châu Phi,
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Chủ tịch
UBND thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo như sau:
1. Giao UBND các xã, phường:
- Khi phát hiện dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nghiên cứu áp dụng Công
văn số 1747/SNN-PTNN, ngày 30/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi; Công văn số 5169/BNN-TY, ngày 22/7/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 501/PTNN-QLDBĐV
ngày 30/5/2019 của Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh về hướng dẫn các biểu
mẫu kiểm tra dịch bệnh, xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã
triển khai đồng bộ tháng tổng tiêu độc, khử trùng đợt 3 năm 2019 để tiêu diệt
mầm bệnh trong môi trường tự nhiên, góp phần hạn chế mầm bệnh phát tán, lây
lan ra diện rộng.
- Tiếp tục tăng cường, tập trung triển khai quyết liệt, cấp bách, đồng bộ
các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các văn
bản chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Hướng dẫn về áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi
trên địa bàn theo các nội dung tại Hướng dẫn số 1827/HD-SNN ngày 06/8/2019
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về các biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông, để nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch nhằm ngăn
chặn sự phát sinh và lây lan dịch bệnh.
- Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động người dân làm chuồng
nuôi lợn, không thả rông lợn. Khi phát hiện lợn mắc bệnh tổ chức vận động
người dân tiêu hủy toàn bộ số lợn thả rông trong toàn bon, buôn để không làm
lây lan phát tán mầm bệnh. Áp dụng chính sách hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do dịch
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi sát trùng,
tiêu độc chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất, từ hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi
lợn ra các khu vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao; hạn chế tối đa việc ra, vào
thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất giống. Đặc biệt yêu cầu
người dân thực hiện tốt "5 không" (không giấu dịch, không mua bán lợn bệnh,
lợn chết, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi
trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý) và "4 tại chỗ" (chỉ đạo tại
chỗ, huy động nhân lực, vật lực, phương tiện tại chỗ) để đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi;
kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn. Thành lập các đội tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết để chủ
động xử lý kể cả các trường hợp không phải bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm
ngăn ngừa tình trạng người dân vứt xác gia súc, gia cầm chết do không được hỗ
trợ tiêu hủy làm lây lan các loại dịch bệnh khác và ô nhiễm môi trường.
- Khuyến cáo người chăn nuôi lợn tạm thời không thực hiện tái đàn, đặc
biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ và chuyển hướng sang nuôi các loại vật nuôi
khác như động vật ăn cỏ, gia cầm, thủy cầm (vì đã có vắc xin phòng bệnh đối
với các loại vật nuôi này) trong thời điểm bệnh đang có diễn biến phức tạp như
hiện nay. Đồng thời khuyến khích người chăn nuôi xuất bán các đàn lợn khỏe
mạnh, đủ tuổi xuất chuồng, không mắc bệnh để giảm mật độ đàn vật nuôi trên
địa bàn; giảm thiệt hại kinh tế cho người dân; giảm bội chi ngân sách nhà nước
và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
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- Thực hiện ký cam kết với người chăn nuôi không mua bán, giết mổ, vận
chuyển và vứt xác lợn chết ra môi trường.
- Khẩn trương cấp phát tờ rơi về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn
nuôi áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi để phòng chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi.
2. Giao Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã:
- Tăng cường nhân lực cho việc kiểm soát giết mổ để đảm bảo động vật đưa
vào giết mổ phải rõ nguồn gốc được kiểm tra, kiểm dịch; kiên quyết xử lý nghiêm
các trường hợp nhập gia súc vào cơ sở giết mổ theo quy định mà không có giấy
chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bị bệnh. Thực hiện
nghiêm việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện ra vào cơ sở giết mổ, xử
lý triệt để các chất thải, nước thải trong quá trình giết mổ để tránh lây lan mầm
bệnh ra môi trường và lây lan sang các cơ sở chăn nuôi khác; giám sát việc vệ
sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ. Yêu cầu các cơ sở giết mổ thực hiện
ghi chép đầy đủ thông tin, số lượng lợn nhập vào để thuận tiện cho việc truy xuất
nguồn gốc.
- Khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện tổng vệ
sinh, tiêu độc khử trùng đợt 3 trên địa bàn thị xã. Đặc biệt tại khu vực chăn nuôi
mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm; các bến, bãi đỗ
xe khách để tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
- Tăng cường theo dõi, giám sát, thống kê đàn lợn trên địa bàn để báo cáo
và phát hiện dịch bệnh kịp thời. Định kỳ báo cáo UBND thị xã (thông qua phòng
Kinh tế thị xã) trước ngày 5 hàng tháng. Khi phát hiện lợn với các triệu chứng,
bệnh tích nghi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc
lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì phối hợp với Chi cục
Phát triển nông nghiệp để lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm xác định dịch
bệnh và tổ chức các biện pháp chống dịch.
- Chủ trì tham mưu cho UBND thị xã trong công tác phòng, chống dịch
bệnh động vật trên cạn; đồng thời tham mưu cho UBND thị xã công bố dịch
bệnh động vật trên cạn thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.
3. Giao phòng Kinh tế thị xã:
- Phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh, cơ quan chuyên môn thú y và các Sở, ngành liên quan để giải
quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh tham mưu cho
UBND thị xã báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh.
4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: Bố trí kinh phí kịp thời để hỗ
trợ các trường hợp lợn chết do Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.
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Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật
nông nghiệp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND
các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh (thay b/c);
- CT, PCT UBND TX;
- LĐVP;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng
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