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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/CĐ-UBND Kỳ Anh, ngày 25 tháng2 năm 2019 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã; 

 - Các ban, ngành liên quan. 
 

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), hiện nay tình hình bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh với hơn 

1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Ở Việt Nam, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện ở tỉnh Thái Bình 

và Hưng Yên. Tại huyện Kỳ Anh, với tổng đàn lợn khá lớn (điều tra tháng 1/2019 có 

18.091 con), chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao, công tác kiểm soát các 

hoạt động buôn bán, vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Do đó, nguy cơ xâm nhiễm 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàntrong thời gian tới là rất cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 

và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22/2/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

khẩn cấp công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chủ tịch UBND huyện 

Kỳ Anh yêu cầu Chủ tịchUBND các xã, thủ trưởng các đơn vị liên quankhẩn 

trương thực hiện cácnội dungsau: 

 1.Chủ tịch UBND các xã: 

 - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn về sự nguy 

hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các dấu hiệu nhận biết lợn nghi mắc bệnh; 

người chăn nuôi chỉ mua lợn giống từ các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; sử 

dụng sản phẩm của lợn đã được kiểm soát của thú y;  

- Chỉ đạo các thôn và phân công cán bộ chuyên môn, cán bộ xã phụ trách các 

thôn để theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, nếu phát hiện 

lợn bệnh ốm, chết không rõ nguyên nhân; có các triệu chứng, bệnh tích của bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập vào địa bàn trái phép 

phải báo cáo ngay để lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm xác định dịch bệnh. Xã nào 

dấu dịch, không báo cáo kịp thời thì Chủ tịch xã đó phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; khi phát hiện lợn bị ốm báo ngay cho 

Phòng NN&PTNT và Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ, cây trồng vật nuôi 

huyện; tuyệt đối không được dấu dịch; 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn; thành lập các tổ 
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công tác thường xuyên kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, nhất là tại các xã có 

đường quốc lộ đi qua: Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, 

Kỳ Thư, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Kỳ Lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

việc buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm của lợn từ các huyện, tỉnh phía Bắc vào 

và đi qua địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Phòng NN&PTNT,Trung tâm ứng dụng 

KHKT &bảo vệ cây trồng vật nuôi, Đoàn liên ngành của huyện theo Quyết định số 

03/QĐ-UBND ngày 03/01/2019, các cơ quan chức năng (Quản lý thị trường, Công an 

huyện…)kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ lợn bị dịch bệnh, nhập lậu, không đảm bảo hồ sơ theo quy định; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tại cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán 

động vật, sản phẩm động vật; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp 

chợ, mỗi ca giết mổ, nhất là cơ sở giết mổ Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Lâm; 

- Khuyến cáo người chăn nuôi chưa tái đàn, tăng đàn tại các vùng có mật độ 

chăn nuôi cao, nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh lớn; hướng dẫn tổ chức chăn nuôi 

với quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng quản lý và phòng, chống dịch bệnh của 

từng cơ sở; chăn nuôi khép kín, tự sản xuất con giống, chăn nuôi lợn thịt, các mô 

hình chăn nuôi liên kết, nuôi an toàn cùng vào, cùng ra,... Nghiêm cấm người 

ngoài vào các cơ sở chăn nuôi lợn để tránh lây dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh 

phòng bệnh; 

- Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý theo quy định đối với 

tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, để dịch lây 

lan sang địa phương khác. 

 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-Chủ động nắm bắt thông tinđể kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các xã;chỉ đạo Đoàn liên ngành huyện tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn sai quy định, không rõ nguồn gốc; 

- Chỉ đạo các xã rà soát, nắm chắc tổng đàn lợn nuôi trên địa bàn, hướng dẫn 

tổ chức chăn nuôi với quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng quản lý và phòng, 

chống dịch bệnh của từng cơ sở; 

- Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo kịp thời.  

3. Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện cử cán 

bộ chuyên môn bám sát cơ sở kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật và các biện pháp bao vây dập dịch tả lợn Châu Phi cho cán bộ các xã;liên hệ 

Sở NN&PTNT để có đủ vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ cho công tác phòng 

chống dịch và báo cáo kết quả hàng ngày cho UBND huyện(qua Phòng 

NN&PTNT). 



3 

 

4. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện:Đôn đốc, chỉ đạo, 

giám sát việc tổ chức thựchiện công tác phòng, chống dịchtả lợn Châu Phi tại các 

xã đạt kết quả cao nhất; 

5. Phòng VH-TT; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã thông tin kịp thời, 

chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các 

biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang 

trong xã hội. 

6. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 979-QĐ/HU 

ngày 09/01/2019của BTV Huyện ủy, UBMT Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể cấp 

huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệpvàPTNT và UBND các xã tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người chăn nuôi thực hiện 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và quản lý vận chuyển, 

giết mổ gia súc đạt kết quả cao nhất. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã; các thành viên Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện;Thủ trưởngcác ngành liên quan 

khẩn trương thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch GSGC tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các đoàn công tác theo QĐ 979; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN; 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Dũng 
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