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Số:           /UBND-NN
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, 

phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

      Kim Thành, ngày      tháng 8  năm 2022

               
  Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian gần đây, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại một 
số địa phương tiếp giáp với địa bàn huyện nhà và Theo Thông báo của Trạm 
chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Chi cục Thú y vùng 2 (Hải Phòng) trả lời 
kết quả lấy mẫu Thịt, phủ tạng, thực phẩm chế biến, mẫu lau bề mặt tại chợ Kim 
Anh (huyện Kim Thành) có 6/10 dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi (2/3 
mẫu thực phẩm chế biến, 3/3 mẫu phủ tạng và 1/1 mẫu bề mặt). Để tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phát huy vai trò và trách nhiệm của người 
đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của 
Trung ương, của tỉnh, của UBND huyện, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch 
bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

- Xây dựng phương án dự phòng về kinh phí, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực 
cần thiết cho công tác phòng, chống dịch và kế hoạch chủ động để ứng phó khi 
có ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi phát sinh trên địa bàn. 

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin dịch bệnh trên đàn lợn; địa 
phương giáp ranh với các huyện, tỉnh lân cận. Đồng thời chủ động giám sát tình 
hình dịch bệnh tới tận cơ sở, hộ chăn nuôi, từng cơ sở giết mổ, buôn bán vận 
chuyển lợn và sản phẩm từ lợn; phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh 
không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn 
ra vào địa bàn xã, thị trấn; kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ 
sở giết mổ lợn nhỏ lẻ; Nghiêm cấm việc nhập lợn bệnh, lợn không rõ nguồn gốc 
vào các cơ sở giết mổ. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, 
bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến làm 
phát sinh lây lan dịch bệnh.

- Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong môi 
trường nhất là nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ 
động vật, chợ bán thực phẩm theo Kế hoạch số 2494/KH-UBND, ngày 
15/8/2022 của UBND huyện Kim Thành. Tăng cường công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn người chăn nuôi lợn áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật chăn 
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nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; bổ 
sung chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn; tuyên truyền cho 
người dân không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc rõ 
ràng, chưa qua kiểm dịch thú y; thực hiện nguyên tắc “5 không” trong phòng 
chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Không giấu dịch; Không mua bán, vận 
chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; Không sử 
dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt;  Không vứt lợn chết ra môi trường.

2. Đối với UBND xã Kim Anh: có mẫu xét nghiệm dương tính với virus 
Dịch tả lợn Châu Phi nhanh chóng điều tra, xác minh nguồn gốc; thực hiện vệ 
sinh tiêu độc, khử trùng tại chợ có mẫu dương tính. Chỉ đạo Ban quản lý chợ 
triển khai thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và báo cáo kết quả về UBND 
huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) trước ngày 19/8/2022 để 
tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thường xuyên cập nhật, theo dõi đàn lợn trên địa bàn; nắm bắt thông tin, 

diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Phối hợp với các cơ quan, địa 
phương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh 
mới được phát hiện trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn 
nuôi an toàn dịch bệnh.

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Thực hiện nghiêm Công văn số 62/CNTY-KD&CĐXN ngày 11/8/2022 

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương về việc tăng cường kiểm tra, 
giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi, nắm bắt thông 
tin dịch bệnh trên đàn lợn, chủ động thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh, xử 
lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch, khống 
chế ngăn chặn dịch tái phát theo quy định, cử cán bộ trực tiếp nhận, xử lý thông 
tin dịch bệnh; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu giám sát 
dịch, thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, các hoạt động mua bán, 
vận chuyển lợn thịt, lợn giống theo đúng quy định; kịp thời tham mưu thực hiện 
quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất khử trùng 
tiêu độc phục vụ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt khi dịch bệnh phát sinh có 
chiều hướng lây lan ra diện rộng. 

- Phân công lãnh đạo đơn vị và cán bộ kỹ thuật bám sát địa phương, tăng 
cường theo dõi, giám sát đàn lợn trên địa bàn huyện; nếu phát hiện lợn bệnh với 
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các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phối hợp 
với Chi cục Thú y tỉnh lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh để 
xử lý ổ dịch trong diện hẹp không để lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người dân

- Phối hợp với Đài Phát thanh huyện tuyên truyền đến cộng đồng dân cư 
để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm 
của lợn nhập lậu vào trong nước tiêu thụ; không mua bán lợn và các sản phẩm từ 
lợn (kể cả thịt lợn đã qua chế biến chín) không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua 
kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định cấp kinh phí để 
mua sắm hóa chất, vật tư theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi chủ động ứng phó kịp thời với các ổ dịch phát sinh trên địa 
bàn huyện. 

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, 
UBND các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan ra diện rộng trên địa bàn huyện. 

7. Đài phát thanh huyện 
Tăng cường thời lượng đưa tin, khuyến cáo, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tác hại của việc buôn bán 
lợn và các sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm soát 
của cơ quan thú y đến người chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng 
sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công văn này, thường xuyên báo cáo kết quả 
và những vấn đề phát sinh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện tổng hợp) để chỉ đạo kịp 
thời./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Thường vụ HU;
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT-NN.

                   KT. CHỦ TỊCH
                   PHÓ CHỦ TỊCH

                  Phạm Viết Tuấn
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