
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

            

Số:      /UBND-KT 
V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      TP. Hà Tĩnh, ngày    tháng 9 năm 2020 

 

        

Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

    - Các phòng: Kinh tế, Văn hóa-Thông tin,  

                                         Tài chính-Kế hoạch, Y tế, Tài nguyên-Môi trường; 

    - Công an Thành phố; 

    - Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN TP; 

    - Ban Quản lý Chợ Thành phố; 

    - HTX giết mổ gia súc tập trung xã Đồng Môn; 

                                       - Cơ sở giết mổ gia súc tập trung phường Tân Giang. 
 

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, ngày 10/9/2020 bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi xẩy ra tại tại thôn Đông Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tổng số lợn mắc bệnh, 

chết buộc phải tiêu hủy là 09 con (04 nái, 05 thịt) của 01 hộ. Do thời tiết khắc nghiệt, 

ẩm thấp dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể phát tán, lây lan nhanh đến các địa bàn 

chưa có dịch; tái phát các ổ dịch cũ. 

Để ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, hạn chế tối đa số lượng lợn phải 

tiêu hủy do dịch bệnh, góp phần giảm tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường trong 

thời gian tới; UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã; Trưởng các phòng, 

ban, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các 

giải pháp ở mức độ cao nhất; trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc một số giải pháp 

trọng tâm sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các phường, xã: 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người chăn nuôi chủ động thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn gia đình, báo cáo 

dịch bệnh kịp thời để tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy định, không vứt xác lợn ra môi 

trường làm ô nhiễm nguồn nước, phát tán mầm bệnh; người tham gia các hoạt động 

mua bán, vận chuyển, giết mổ phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh kịp thời, 

đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện, thu gom, xử lý xác lợn chết vứt ra ngoài 

môi trường; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng hợp tình hình, diễn 

biến dịch bệnh hằng ngày báo cáo UBND thành phố (qua Trung tâm Ứng dụng 

KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi Thành phố) theo quy định.  

- Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm định 

kỳ đợt 2 năm 2020 theo Kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ, chất lượng tiêm phòng. 

 - Thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, nhất là 

tại vùng có ổ dịch cũ và các khu vực có nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh cao. 



- Củng cố, duy trì hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành, các chốt kiểm 

soát tại các điểm trọng yếu, đầu mối giao thông trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ 

các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; vệ sinh, 

tiêu độc phương tiện ra, vào, đi qua vùng dịch và các khu vực chăn nuôi tập trung. 

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm. 

2. Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, 

vật nuôi Thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các xã, 

phường triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020; thực hiện thực hiện công tác 

phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố để chỉ đạo kịp thời. 

- Hướng dẫn kịp thời các quy định về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, vận 

chuyển giết mổ lợn đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống bệnh DTLCP; phối hợp 

với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chủ 

động tại các địa phương để tham mưu, chỉ đạo kịp thời. 

 3. Các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

 4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các đoàn thể thành phố có kế 

hoạch phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người chăn nuôi chủ động, tích cực 

thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Uỷ ban nhân dân các phường, xã; các 

tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN và PTNT Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQ và các đoàn thể TP; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc UBND TP; 

- Các TV BCĐ phòng chống DTLCP; 

- Lưu: VT, KT. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  

 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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