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     ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN QUAN SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /QĐ-UBND                           Quan Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Mường Mìn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh; Công 

điện số 03-CĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 

12/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết 

liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Hướng dẫn số 4848/HD-SNN&PTNT ngày 21/10/2021 của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thành 

lập và hoạt động của chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu phi 

tại các đầu mối giao thông liên huyện, liên xã, thôn; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Kết quả xét nghiệm tại Phiếu trả lời kết quả số 9019/CĐXN-CĐ 

ngày 15/11/2021 của Chi cục Thú y vùng III; 

Căn cứ Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 10/11/2021 của UBND xã Mường 

Mìn về việc đàn lợn chết và tiêu hủy trên địa bàn xã Mường Mìn; 

Xét Tờ trình số 34/TTr-NN&PTNT ngày 30/10/2021 của Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện về việc đề nghị công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn xã Mường Mìn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Mường Mìn, 

huyện Quan Sơn như sau: 
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1. Vùng dịch là xã Mường Mìn, đối với lợn kể từ ngày 16/11/2021. 

2. Vùng bị dịch uy hiếp là các xã, thị trấn tiếp giáp với vùng dịch gồm các  

xã: Sơn Điện, Sơn Thủy và Na Mèo. 

3. Vùng đệm là xã: Tam Lư và Thị trấn Sơn Lư. 

4. Các biện pháp phòng chống dịch: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện 

pháp dập dịch theo Công điện số 03-CĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ 

thị số 23/CT-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Hướng dẫn số 

4848/HD-SNN&PTNT ngày 21/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh 

Hóa; 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. Trong đó tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách 

sau: 

- UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường 

giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, tổ chức tiêu hủy kịp thời động vật mắc bệnh, 

chết đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật không làm lây lan dịch bệnh và không làm 

ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cụ thể: 

+ Đối với hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ tiêu hủy toàn bộ đàn lợn mắc bệnh 

có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

+ Đối với các hộ khác trong cùng địa phương cấp bản có dịch bệnh, tiêu 

hủy toàn đàn có lợn biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi hoặc chết không rõ nguyên nhân, không cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm 

xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Thành lập chốt kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn và thực hiện 

vệ sinh tiêu độc khử trùng cho phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị uy hiếp ra 

bên ngoài. 

- Tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch. Các hộ 

chăn nuôi trong vùng dịch đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia 

chương trình giám sát, lấy mẫu âm tính với các bệnh (bao gồm cả bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi), lợn không có triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong 

vòng 30 ngày trước thời điểm vận chuyển, được phép vận chuyển ra khỏi vùng có 

dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y. 

- Đối với xã Mường Mìn đang có dịch: cho phép giết mổ lợn từ những đàn 

lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vùng dịch. 

Thịt và sản phẩm từ thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong vùng dịch. Việc giết mổ 

phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ đã được cấp phép, đảm bảo vệ sinh thú 

y, có nhân viên thực hiện kiểm soát giết mổ.  
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- Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn 

trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm tại cơ sở giết mổ, 

điểm giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương. 

- Công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y, sau 30 ngày kể từ khi con 

bệnh cuối cùng mà không có con vật nào mắc bệnh, đồng thời đã thực hiện biện 

pháp xử lý ổ dịch đảm bảo không còn mầm bệnh để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây 

lan sang nơi khác. 

- Tổ chức, triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu: 

 + Đối với xã Mường Mìn (vùng dịch): 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; 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 

khỏe mạnh. 

+ Đối với các xã, thị trấn 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; 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 khỏe mạnh. 

+ Đối với các xã vùng đệm: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời 

thực hiện việc theo dõi lâm sàng theo 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 

khỏe mạnh. 

- Yêu cầu UBND, lực lượng thú y các xã, thị trấn các tổ chức, cá nhân có liên 

quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật 

ốm, mắc bệnh để theo dõi; thống kê số lượng từng loại lợn đối với từng hộ chăn nuôi 

đối với các xã, thị trấn. 

- Nghiêm cấm, xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi dấu dịch, bán chạy, 

vứt xác lợn chết, lợn bệnh ra môi trường làm dịch bệnh phát tán. 

- Bố trí kinh phí mua hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc, vật tư chống 

dịch, hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy và các chi phí khác phục vụ cho công 

tác chống dịch bệnh theo quy định. 

Điều 2: Giao nhiệm vụ 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh GSGC huyện tập trung đôn đốc, chỉ 

đạo UBND xã Mường Mìn và các xã nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm 

tập trung thực hiện nghiêm Luật Thú y và áp dụng các biện pháp theo quy định 

về phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
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- Phòng Nông nghiệp; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện tập trung lực 

lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất hỗ trợ địa bàn có dịch, nhanh chóng bao vây, 

dập tắt ổ dịch và thực hiện phương án chống dịch, không để lây lan ra diện rộng, 

theo dõi và tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh hàng ngày báo cáo TT. 

UBND huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

- Phòng Tài nguyên và MT: Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp 

thực hiện vệ sinh môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường theo quy định. 

- Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 11, phòng Kinh tế & Hạ tầng, 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch. 

- Phòng Tài chính KH tham mưu, cân đối nguồn kinh phí phục vụ công tác 

phòng, chống dịch, đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch có hiệu quả. 

- Phòng Văn hóa TT; Trung tâm Văn hóa TT Thể thao và Du lịch huyện 

tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo sự thống nhất cao về 

nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ chăn nuôi và 

Nhân dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với xã trong vùng bị 

dịch uy hiếp và vùng đệm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp chống dịch 

và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí 

kinh phí thực hiện các biện pháp đồng bộ, quyết liệt chống dịch trên địa bàn có hiệu 

quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh GSGC huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính 

KH, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Văn hóa, Trung tâm Văn hóa TT Thể 

thao và Du lịch huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND xã 

Mường Mìn; Chủ tịch UBND các xã nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Huyện ủy; HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (chỉ đạo); 

- Các, phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan 

(thực hiện); 

- Lưu: VT, NN. 

    KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Trọng Tuấn 
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