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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 917/UBND-NN

Gia Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung triển khai quyết liệt
các giải pháp cấp bách phòng,
chống bệnh DTLCP phát sinh,
lây lan trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp, Đài phát thanh;
- Công an huyện,
- Đội Quản lý Thị trường số 4;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện ở Thị xã Từ
Sơn và thành phố Bắc Ninh. Trên địa bàn huyện Gia Bình, ngày 05/10/2021
bệnh DTLCP đã xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi ở thôn Hương Vinh, thị trấn Gia
Bình làm 13 con lợn (gồm 1 con lợn nái và 12 con lợn con theo mẹ) mắc bệnh,
chết buộc phải tiêu hủy.
Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh và lây lan trên
địa bàn huyện là rất cao. Nguyên nhân do vi rút DTLCP có khả năng lưu hành,
tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền dịch bệnh phức tạp, khó kiểm soát;
việc tái đàn, tăng đàn của người chăn nuôi diễn ra trong điều kiện chăn nuôi an
toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng bệnh còn nhiều hạn chế, nhất là
tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; điều kiện thời tiết đang chuyển mùa, làm giảm sức đề
kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Bên
cạnh đó bệnh DTLCP đang có chiều hướng diễn biến phức tạp do xuất hiện các
biến chủng mới và hiện nay vẫn chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh.
Thực hiện Văn bản văn bản số 1524/SNN-CNTYTS ngày 06/10/2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp
cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh;
Để chủ động ngăn chặn nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh, lây lan ra
diện rộng gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước;
UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ
đạo, triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống bệnh
DTLCP, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tăng cường triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của cấp trên;
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- Thống kê, lập danh sách chi tiết các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn (cụ thể từng
loại lợn), tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)
trước 16h ngày 11/10/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo
quy định;
- Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường
công cộng, tại các ổ dịch, các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm chủ động
tiêu diệt các loại mầm bệnh lưu hành ngoài môi trường; ngăn chặn sự phát sinh,
bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh DTLCP (yêu
cầu mỗi xã, thị trấn chủ động trích kinh phí mua 0,5 tấn vôi bột/thôn để thực
hiện tốt công tác khử trùng, tiêu độc môi trường);
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng đại trà cho đàn gia
súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2021 theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày
27/9/2021 của UBND huyện, khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm
phòng các loại vắc xin cho đàn lợn để hạn chế thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra;
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch
bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn
mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo
dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường
dẫn đến dịch bệnh lây lan;
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, giết mổ, lưu
thông, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn; kiên quyết xử lý
những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;
- Rà soát, đánh giá việc triển khai quản lý kê khai hoạt động chăn nuôi
theo quy định của Luật Chăn nuôi. Trường hợp các tổ chức, cá nhân chăn nuôi
không kê khai với chính quyền địa phương; khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra
thì xử lý theo quy định và không được hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh.
2. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện công
tác phòng, chống dịch bệnh động vật;
- Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu thành lập Tổ kiểm tra việc
triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu
- Đông năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các xã, thị
trấn; Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện theo quy định.
3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện;
- Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch…;
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- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động… để phục vụ
công tác phòng, chống dịch;
- Phối hợp Đài Phát thanh huyện biên soạn tài liệu để tuyên truyền sâu
rộng về bệnh DTLCP và các biện pháp phòng, chống bệnh.
4. Đài Phát thanh huyện
Thường xuyên đưa tin và chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng cường
thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp về tính
chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng;
khai báo với chính quyền địa phương khi nghi ngờ lợn mắc bệnh DTLCP; các
biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.
5. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4
Tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, ngăn
chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm
từ lợn nhập lậu, nghi nhập lậu hoặc xuất phát từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp;
lợn, sản phẩm từ lợn chưa qua kiểm dịch thú y theo quy định của pháp luật.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân huyện
Chỉ đạo tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên chủ động, tham gia cùng chính quyền các cấp, các ngành
trong công tác phòng, chống dịch.
Vậy yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện
- Ủy ban MTTQ và các ĐTND huyện;
- CVP, các Phó CVP, lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh
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