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V/v tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây
ra với đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn (gồm cả lợn nhà và lợn rừng): Bệnh xảy
ra ở mọi lứa tuổi với tỷ lệ chết 100%. Sau khi lợn bị bệnh đã khỏi về triệu chứng
lâm sàng vẫn có khả năng mang trùng suốt đời, do vậy nếu để xảy ra dịch bệnh sẽ
rất khó loại trừ được mầm bệnh. Hiện nay, chưa có Vacxin và thuốc điều trị được
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tuy nhiên bệnh không lây sang người và động vật khác.
Do vậy việc phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh, phạm vi nhỏ, chưa
lây lan, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát vận chuyển, kiểm dịch động
vật và chăn nuôi an toàn sinh học…là giải pháp chính để phòng bệnh.
Ngày 08/3/2019, Cục thú y chính thức thông tin Việt Nam có 10 tỉnh thành
trên toàn quốc đã xuất hiện bệnh dịch tả Châu Phi. Tại tỉnh Hà Nam đã có dịch tại
huyện Thanh Liêm và Kim Bảng. Trên địa bàn huyện Lý Nhân tại xã Chính lý đã
có hiện tượng lợn chết với triệu chứng của bệnh dịch tả Châu Phi đang gửi mẫu
đi xét nghiệm.
Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian tới,
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Thành viên Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện
chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh như: Kiện toàn
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, trang
bị vật tư, thiết bị, bố trí vị trí chôn lấp, triển khai phun thuốc khử trùng tiêu
độc….Tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc nhập lợn tại địa phương và các
sản phẩm của lợn vào địa bàn của huyện; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận
chuyển lợn và sản phẩm của lợn bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc; phát hiện và
kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn theo đúng quy định
của pháp luật; tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiển dịch động vật.

2. Riêng xã Chính Lý triển khai ngay các biện pháp chống dịch, thành lập
các chốt kiểm dịch, giám sát chặt chẽ công tác vận chuyển, kiểm soát giết mổ,
phun thuốc khử trùng tiêu độc đảm bảo quy định…
3. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng,
chống dịch trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát đàn lợn trên địa bàn, nếu
phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi hoặc nghi sản phẩm lợn nhập lậu trái phép cần báo cáo ngay về UBND
huyện thông qua Phòng Nông nghiệp & PTNT hoặc Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp để lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.
4. Tuyên truyền, yêu cầu người dân khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ
nguyên nhân phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y cơ sở để
có biện pháp xử lý kịp thời, không được bán chạy, vứt xác chết ra môi trường gây
ô nhiễm và lây lan dịch; các hộ kinh doanh, vận chuyển, giết mổ ký cam kết với
UBND các xã, thị trấn về việc không vận chuyển, giết lợn ốm, chết do mắc bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm và động vật không rõ nguồn gốc .
5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Các đồng
chí Lãnh đạo các cơ quan phụ trách các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công
tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị
phòng, chống dịch của các xã, thị trấn phụ trách, kịp thời báo cáo Thường trực
Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) và Lãnh đạo UBND huyện (qua Văn phòng
HĐND-UBND huyện).
6. Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên
môn thường xuyên tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh có khả năng phát sinh
trên đàn lợn trong thời điểm giao mùa và trọng tâm là công tác phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi để nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ,
nhân dân trong công tác phòng, chống.
Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai chỉ đạo thực hiện, UBND
huyện yêu cầu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh của huyện; các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND;
(để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Đài truyền thanh (để tuyên truyên);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy
ban nhân dân
huyện Lý Nhân
Email:
ubndln@hanam.
gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Hà Nam
Thời gian ký:
08.03.2019
14:55:27 -08:00

Nguyễn Thành Thăng

