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Kính gửi: 
- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 
- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
10/02/2023 bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra ở 01 hộ chăn nuôi heo tại ấp 

Giồng Cao, xã Ngọc Biên (tổng số 10 con heo mắc bệnh). Đến ngày 
16/02/2023 bệnh Dịch tả heo Châu Phi xảy ra tiếp ở 01 hộ chăn nuôi heo tại ấp 

Long Thuận, xã Lưu Nghiệp Anh (tổng số 11 con heo mắc bệnh) và dịch bệnh 
đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng, đặc biệt là các xã đã từng xảy ra dịch 

bệnh trước đây. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, 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, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các ngành 
đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện về phát triển chăn nuôi và phòng, chống bệnh nguy hiểm trên cây trồng, 
vật nuôi, thủy sản năm 2023. 

- Chỉ đạo 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 để hạn 

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

- Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thông tin tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền định kỳ về dịch tả heo châu Phi, cách 
phòng ngừa lây nhiễm tại nhà… 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. 

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 



 

 

 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

- 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. 

- Chủ động liên hệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để tạm ứng hóa chất 

phun xịt và triển khai cho các xã, thị trấn thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc môi trường chăn nuôi tại vùng đang có dịch bệnh. 

- Phối hợp kiểm tra chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán 
động vật mắc bệnh, động vật nghi mắc bệnh; kịp thời xử lý theo quy định các 

trường hợp vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật không rõ nguồn 
gốc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, đầy đủ về 

tình hình dịch bệnh và hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn về chuyên môn, kỹ 
thuật trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, bố trí thời lượng tuyên tuyền một cách 

thường xuyên về tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi, về nguy cơ dịch bệnh 
lây lan nếu không thực hiện tốt công tác phòng, chống; về hiệu quả của công 

tác tiêm phòng vắc-xin; các quy định, hướng dẫn về không được vận chuyển, 
giết mổ, buôn bán heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết và vứt xác động vật 

ra môi trường… 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành đoàn thể huyện 

Tăng cường, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, 
cá nhân bằng nhiều hình thức về tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi, về nguy 
cơ dịch bệnh lây lan ra diện rộng… để chủ động trong công tác phòng, chống; 

không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo 
chết và vứt xác động vật ra môi trường… 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường giám sát dịch bệnh trên vật nuôi để phát hiện sớm; kịp thời 

cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các 
trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, 

động vật nghi mắc bệnh, vứt xác động vật ra môi trường dẫn đến lây lan dịch 
bệnh. 

- Kết hợp cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi 

định kỳ, tiêm vắc xin đầy đủ để phòng các bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi, 
thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trường hợp phát hiện vật nuôi xuất 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. 

- Tổ chức cho người dân ký cam kết tự tiêu độc khử trùng định kỳ và 

cam kết chịu trách nhiệm khi để lây lan dịch bệnh do nguyên nhân không chấp 
hành quy định về phòng, chống dịch bệnh. 



- Chỉ đạo rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với 
các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da 

nổi cục, Cúm gia cầm, Dại,… đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn (trên 70% 
đối với bệnh Dại). 

- Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đối với người chăn nuôi và 
cộng đồng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như Dịch 

tả heo Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục, Cúm gia 
cầm, Dại,… 

6. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng trạm 
Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 
các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 

theo quy định hiện hành. Tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân về công 
tác phòng, chống dịch bệnh động vật và tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo 

về Ủy ban nhân dân huyện và cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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