
  ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN QUAN SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NN&PTNT                           
V/v tập trung thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

 

              Quan Sơn, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

                        Kính gửi:  

                                       - Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; 

           - BCĐ phòng chống dịch bệnh GSGC huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn. 

 

 

Thực hiện công văn số 16620/UBND-NN ngày 22/10/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 4932/SNN&PTNT-CNTY ngày 

26/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 652/CCCNTY-

QLDB ngày 26/10/2021 của Chi cục Chăn nuôi Thú y Thanh Hóa về việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Hiện nay trên địa bàn huyện đã xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi tại một số hộ 

chăn nuôi thuộc bản Lợi, xã Trung Hạ. Để kịp thời ngăn chặn, dập tắt ổ dịch 

không để lây lan ra diện rộng. Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn yêu cầu các 

phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; BCĐ phòng chống dịch bệnh GSGC 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có 

hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế, dập tắt bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi theo quy định của Luật thú y, Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 

07/7/2020 của Chính phủ; Công điện khẩn số 01/CĐBCDDTLCP ngày 

08/10/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công 

điện số 03-CĐ/TU ngày 18/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

269/KH-UBND ngày 21/12/2020, số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020 của 

UBND tỉnh; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh; Công 

điện khẩn số 26/CĐ-UBND ngày 18/10/2020 của UBND tỉnh; Công điện số 

16/CĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 328/CV-HU ngày 

25/10/2021 của Huyện ủy huyện Quan Sơn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện; và các 

văn bản hướng dẫn của UBND huyện, trong đó tập trung một số nội dung cấp 

bách sau: 



1. Tại các xã có dịch  

- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét 

nghiệm dương tính với bệnh DTLCP. Đối với lợn kh e mạnh tại các hộ có lợn 

mắc bệnh DTLCP hoặc tại các hộ chưa có lợn mắc bệnh nhưng nằm trong vùng 

dịch khi có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP có thể được vận 

chuyển, giết mổ theo đúng quy định tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 

21/8/2020 của UBND tỉnh.  

- Đối với vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp thực hiện việc tổng vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 

02 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn 

có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu 

của lợn kh e mạnh. 

- Thành lập các chốt kiểm soát, tổ kiểm soát lưu động trực 24/24h để kiểm 

soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch theo quy 

định. Việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn được thực hiện theo quy định tại Kế 

hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh. Trong đó các cơ sở 

chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học hoặc đã tham gia 

chương trình giám sát, lấy mẫu có kết quả âm tính các bệnh (bao gồm cả bệnh 

DTLCP), lợn không có triệu chứng của bệnh DTLCP trong vòng 21 ngày trước 

thời điểm vận chuyển, được phép vận chuyển ra kh i vùng có dịch theo hướng 

dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

- Phân công lực lượng tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tại vùng dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp, tổ chức tiêu hủy ngay với lợn mắc bệnh DTLCP đúng quy 

trình kỹ thuật, đúng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn của 

Cục Thú y, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh, nhằm ngăn chặn dịch bệnh 

phát tán, lây lan diện rộng.  

- Tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân 

các các dấu hiệu nhận biết, biện pháp phòng chống dịch bệnh; không được dấu 

dịch; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh.  

- Tập trung các nguồn lực để tổ chức xử l  dứt điểm ổ dịch, không để phát 

sinh ổ dịch mới; xử l  tiêu hủy lợn mắc bệnh hoặc lợn đã chết; phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời và xử l  nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất xứ, nhi m bệnh theo đúng quy 

định.  

- Bố trí, tổ chức lực lượng tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận 

thôn để phát hiện sớm dịch bệnh, xử l , bao vây ổ dịch kịp thời. 

2. Tại các xã, thị trấn chưa có dịch  

- Đối với các xã bị dịch uy hiếp thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần 



tiếp theo. Đối với các xã thuộc vùng đệm vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 

lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời theo dõi lâm 

sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn kh e mạnh.  

- Phân công, bố trí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động 

vật và thành lập đoàn công tác, phân công nhiệm cụ thể cho từng thành viên 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã, phường, thị 

trấn để phát hiện sớm các ổ dịch và bao vây dập tắt dịch ngay khi còn ở diện 

hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực 

hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn, nơi 

buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử l  kịp thời khi phát hiện 

bệnh DTLCP xảy ra.  

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh GSGC xã và lực lượng Thú 

y, công an, thực hiện đồng bộ, cấp bách các biện pháp ngăn chặn, phát hiện kịp 

thời và xử l  nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép lợn, sản 

phẩm của lợn.  

- Tiếp tục thực hiện bằng nhiều hình thức công tác thông tin, tuyên truyền 

để người chăn nuôi và cộng đồng nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các 

biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, các chính sách hỗ trợ trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định; tuyên truyền người chăn nuôi có 

lợn đến tuổi xuất bán, không nuôi thêm chờ tăng giá, mà xuất bán giảm áp lực 

dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.  

Trong thời gian có dịch, đề nghị UBND các xã thị trấn; Thành viên Ban 

chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh GSGC huyện báo cáo di n biến tình hình dịch 

bệnh và kết quả phòng chống dịch hàng ngày về UBND huyện (qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND huyện kết quả triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;                                                                

- Thường trực UBND huyện (chỉ đạo); 

- Thủ trưởng các đơn vị liên quan  (thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (thực hiện); 

- Lưu VT, NN. 

 

                   KT.CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Trương Trọng Tuấn 
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