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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

   

Số: 08 /CĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Khê, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống  

Dịch tả lợn Châu Phi 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

 

- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

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

           

Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

và triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu 

Phi, như: Thành lập các chốt kiểm dịch chốt chặn các cửa ngõ ra, vào địa bàn 

huyện, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc; 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền cảnh báo để mọi người dân, hộ chăn 

nuôi, hộ giết mổ gia súc biết phòng, chống dịch. Tuy vậy, hiện nay Dịch tả lợn 

Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện trên địa bàn huyện (tại hộ ông Nguyễn Xuân 

Hùng, xóm 2, xã Phú Phong, dịch đã làm 11 con lợn mắc bệnh, chết). UBND 

huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn phối hợp, hướng dẫn UBND xã 

Phú Phong tiến hành tiêu hủy số lợn nêu trên theo đúng quy định. 

Để kịp thời khống chế, bao vây, ngăn chặn không để dịch lây ra diện rộng, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn:  

Thông tin, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi về tình hình dịch tả lợn Châu 

Phi xẩy ra tại Thôn 2, xã Phú Phong để mọi người dân, hộ chăn nuôi lợn, các Tổ 

hợp tác, HTX, chủ trang trại chăn nuôi, hộ buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc 

thú y,…biết triển khai đồng bộ các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch. 

 2. Đối với UBND xã Phú Phong: 

 - Tổ chức họp khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP để phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (về tại các thôn, xóm họp để dự họp 

quán triệt các nhiệm vụ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi xẩy ra trên địa bàn; 

thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của BCĐPCD, ….); huy động nhân lực, vật 

lực và các điều kiện thiết yếu để tổ chức, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải 

pháp để bao vây, khống chế dịch bệnh. 

 - Thông báo trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn về tình hình dịch tả lợn 

Châu Phi xẩy ra tại Thôn 2 và các biện pháp phòng, chống (như: Tuyệt đối 

không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt “nấu chín”; không mua, lấy 
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nước “rác” từ các nhà hàng về cho lợn ăn. Hướng dẫn hộ chăn nuôi lợn tiến 

hành thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột dày, phun hóa chất ở khu 

vực chuồng nuôi, lối ra, vào và trước ngõ nhà; không thả rong chó, mèo, gà, vịt, 

… các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc ký cam kết 5 không; hướng dẫn, quán 

triệt các hộ chăn nuôi chấp hành nghiêm túc việc mua, bán, giết mổ lợn theo 

Hướng dẫn số 429/HD-CNTY ngày 21/6/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

về việc quản lý giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn và kiểm soát vận chuyển lợn để 

nuôi làm giống, nuôi thương phẩm khi có bệnh DTLCP; khuyến cáo người dân 

chưa thực hiện tái đàn) để người dân nắm, biết thực hiện kịp thời, đúng quy 

trình.    

 - Thành lập Tổ Phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. Thành lập các Chốt kiểm dịch tạm thời, để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 

24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm từ lợn từ vùng dịch ra ngoài; tổ chức phun 

thuốc khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật đi qua Chốt kiểm dịch. 

 - Giám sát, kiểm tra, hướng dẫn hộ ông Nguyễn Xuân Hùng, có lợn bị 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực 

chăn nuôi bằng hóa chất (ngày phun 1 lần) và vôi bột; thu gom, xử lý tiêu độc 

phân, chất thải, thức ăn thừa tiêu diệt mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Tuyệt đối chưa tái đàn khi chưa có ý kiến của cơ quan chuyên môn. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt việc vận chuyển, 

buôn bán lợn, gia súc ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các đối tượng không chấp 

hành. Thực hiện nghiêm túc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc trên địa bàn xã 

theo Văn bản 1154/UBND-TTUD ngày 21/6/2019 của UBND huyện.  

 - Thực hiện ngay việc rà soát, thống kê tổng đàn lợn trên địa bàn để theo 

dõi, quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả. 

Chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, Tổ dân phố giám sát chặt chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở.  

 - Hàng ngày báo cáo tình hình dịch và kết quả triển khai thực hiện về 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

BVCT,VN huyện, trước 16 giờ để tổng hợp báo cáo UBND huyện, cơ quan Thú 

y tỉnh theo quy định. 

 3. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

 - Thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị và 

thôn, tổ dân phố về diễn biến Dịch tả lợn Châu Phi xẩy ra trên địa bàn Tỉnh, 

Huyện và các biện pháp phòng, chống dịch đến mọi người dân, hộ chăn nuôi 

lợn, các Tổ hợp tác, HTX, chủ trang trại chăn nuôi, hộ buôn bán thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, … nắm biết chủ động phòng, chống dịch; xác định các tuyến 

đường trọng yếu vào vùng chăn nuôi có mật độ cao, các tuyến đường đấu nối 

với đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 15A tiến hành rắc vôi bột và phun hóa 

chất tiêu độc, khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh; Ban hành kịch bản ứng phó, 

phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn đơn vị; chủ động bố trí quỹ đất để tiêu 
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hủy lợn mắc bệnh khi có dịch xảy ra. Bố trí kinh phí, vật tư, dụng cụ, hóa chất, 

vôi bột để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh.  

 - Tổ chức họp ngay Ban chỉ đạo PCDTL Châu Phi để quán triệt, triển khai 

các nhiệm vụ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Phân công cán bộ trực tiếp 

xuống các thôn, Tổ dân phố dự họp để chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch (như: Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt 

“nấu chín”; không mua, lấy nước “rác” từ các nhà hàng về hoặc của gia đình 

cho lợn ăn. Hướng dẫn hộ chăn nuôi lợn tiến hành thường xuyên vệ sinh chuồng 

trại, rắc vôi bột dày, phun hóa chất ở khu vực chuồng nuôi, lối ra, vào và trước 

ngõ nhà; các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc ký cam kết 5 không; hướng 

dẫn, quán triệt các hộ chăn nuôi chấp hành nghiêm túc việc mua, bán, giết mổ 

lợn theo Hướng dẫn số 429/HD-CNTY ngày 21/6/2019 của Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y về việc quản lý giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn và kiểm soát vận 

chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm khi có bệnh DTLCP; khuyến 

cáo người dân chưa thực hiện tái đàn). 

 - Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo 

của  Tỉnh, Huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và dịch tả lợn 

Châu Phi. Đối với các xã có Chốt, duy trì chốt kiểm dịch 24/24 giờ, bố trí đầy đủ 

thành phần trực chốt, phun thuốc khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua Chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn vào địa bàn. 

- Rà soát tổng đàn lợn thực tế hiện có trên địa bàn, khuyến cáo người chăn 

nuôi chủ động giảm đàn và không nên tăng đàn, tái đàn trong giai đoạn hiện nay. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán sản 

phẩm từ lợn trên địa bàn; thực hiện quản lý chặt chẽ việc kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ trên địa bàn (thực hiện việc kiểm soát theo đúng quy trình, đảm bảo gia súc 

đưa vào giết mổ phải an toàn dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ và ghi chép thông tin 

gia súc trước khi đưa vào giết mổ; nghiêm cấm các trường hợp giết mổ gia súc 

không có hồ sơ, thủ tục theo quy định; hướng dẫn thực hiện vệ sinh tiêu độc khử 

trùng sau mỗi ca giết mổ). Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

- Đối với các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp (như: Hương Xuân, Thị Trấn, 

Hương Trà, Phú Gia), thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 

01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Các 

xã thuộc vùng đệm (trong phạm vi 10km xung quanh ổ dịch), thực hiện việc 

tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 

tháng kể từ khi có ổ dịch. 

- Đối với các xã, thị trấn có chợ: Chủ tịch UBND xã, thị trấn phân công 

cán bộ, bố trí lực lượng để thực hiện việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng sau 

mỗi phiên chợ để phòng, chống dịch bệnh.   

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa 

phương, nếu phát hiện lợn ốm, chết, không rõ nguyên nhân, có các triệu chứng, 
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bệnh tích của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm từ lợn nhập 

vào địa bàn trái phép thì báo cáo ngay cho UBND xã, thị và cơ quan có thẩm 

quyền để lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh. 

 - Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương cho Ủy 

ban nhân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi) để tổng hợp theo quy 

định . 

 3. Các phòng, ngành liên quan: 

3.1. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi:  

- Phân công, bố trí cán bộ hàng ngày xuống xã Phú Phong kiểm tra, chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp về chuyên môn, nghiệp vụ trong phòng, 

chống dịch tả lợn Châu Phi. Theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn để 

tham mưu, chỉ đạo, bổ cứu kịp thời. 

- Phối hợp với các phòng, ngành chức năng, các Chốt kiểm dịch trên 

đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 15A tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 

và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm 

lợn sai quy định. 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống dịch của các xã, thị cho UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) theo quy định.  

3.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Phân công cán bộ đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; kiểm tra 

việc thực hiện của các ngành, đơn vị liên quan; tham mưu xử lý các tổ chức, cá 

nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch để dịch lây lan ra diện 

rộng; tổng hợp báo cáo diễn biến dịch và kết quả phòng, chống dịch cho UBND 

huyện, tỉnh theo quy định; tham mưu UBND huyện ban hành các biện pháp bổ 

cứu phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết. 

3.3. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:  

Chủ động phối hợp với phòng NN PTNT, Trung tâm Ứng dụng 

 H T BVCTVN, UBND các xã, thị trấn cập nhật, thông tin kịp thời, chính 

xác về tình hình, diễn biến bệnh Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng, 

chống dịch. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về 

phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi ở các địa phương trên cổng thông tin điện tử 

huyện, hệ thống tuyền thanh - truyền hình và hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, 

xóm, tổ dân phố. 

3.4. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành 

liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn  kiểm tra, hướng dẫn vệ sinh 

môi trường trong chăn nuôi; địa điểm tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy định; các loại 

hóa chất tiêu độc, khử trùng đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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3.5. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan và 

UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ dân có lợn chết tiêu hủy theo đúng quy 

định đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn 

thực phẩm nhất là đối với mặt hàng thịt lợn, không để thịt lợn nhiễm bệnh lưu 

thông trên thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3.6.Công an huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 3: 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường giao thông, tại các chợ; xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn không 

có nguồn gốc, xuất xứ hoặc giết mổ không đúng quy định. 

3.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ động tham mưu, bố trí kinh phí 

phục vụ công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; Trưởng các Đoàn 

Công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, 

ban, ngành liên quan chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung các 

biện pháp phòng, chống dịch để chủ động thực hiện có hiệu quả.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn thực hiện kịp thời, nghiêm túc Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp PTNT; 

- Chi cục CN-TY tỉnh;  

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các Ban Đảng, VP Huyện ủy; 

- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT,TTƯD 

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

   Lê Ngọc Huấn 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

(Để B/c) 
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