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Kính gửi: 
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo Báo cáo nhanh số 917/BC-SNN ngày 29/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi 
(DTHCP) trên địa bàn xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè; theo đó dịch bệnh xảy ra tại 

02 hộ, 02 ấp (Bà My và Ngãi Nhất), tổng đàn 47 con heo thịt, mắc bệnh 47 con 
heo, trong đó số heo chết 08 con. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh gia súc như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 và Kế hoạch 
số 50/KH-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc-xin phòng các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất mầm bệnh xâm nhiễm cho đàn vật nuôi. 

- Phối hợp với các ngành liên quan thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức, thông tin kịp thời, chính xác đến người dân về diễn biến tình hình dịch 
bệnh, các dấu hiệu nhận biết bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

cách xử lý để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện 

- Chuẩn bị vật tư, vắc-xin, trang thiết bị bảo hộ lao động, tài liệu tuyên 
truyền cung cấp kịp thời theo yêu cầu của các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh 
tại các vùng nguy cơ cao và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về chuyên môn, 

kỹ thuật trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc. 
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- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán heo, sản 
phẩm từ heo và kịp thời xử lý các trường hợp vận chuyển heo và các sản phẩm 

từ heo không rõ nguồn gốc theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh các 

tháng cuối năm 2022, đặc biệt tập trung thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng 
cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền cho hộ chăn nuôi nắm rõ nếu không thực hiện 

tiêm phòng các loại vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn 
vật nuôi thì không được hỗ trợ để tái sản xuất khi có dịch bệnh xảy ra (theo 

Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ). 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ 

chăn nuôi, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các giải pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ/cơ sở chăn nuôi 

heo thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại; 
định kỳ, thường xuyên kiểm tra thể trạng heo, khi phát hiện các triệu chứng bất 

thường báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để được 
hướng dẫn, xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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