ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 715/UBND-NN

Thanh Liêm, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các phòng, ban có liên quan.
Tại Hà Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
(DTLCP) đã xảy ra ở 10 xã của huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên làm 1.091
con lợn mắc phải tiêu hủy (đến nay vẫn còn một ổ dịch tại xã Tiên Sơn chưa qua
21 ngày), gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong thời gian tới nhiều bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, đặc biệt là bệnh DTLCP có nguy cơ tái
bùng phát là rất cao.
Thực hiện công văn số 604/SNN-CN&TY ngày 20/6/2022 của Sở Nông
nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi. Để công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đạt
hiệu quả, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng ban có liên
quan thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các xã, thị trấn.
Rà soát lại đội ngũ nhân viên Thú y, đảm bảo 100% các xã, thị trấn ký hợp đồng
với nhân viên thú y năm 2022 theo đúng tiêu chuẩn quy định.
2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình
thức về bệnh DTLCP và các biện pháp phòng, chống đến người chăn nuôi, đặc
biệt là tác dụng của việc phòng bệnh bằng vắc xin, các loại vắc xin được nhà
nước hỗ trợ, các loại vắc xin người dân phải tự mua…Hướng dẫn người chăn
nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát
trùng chuồng trại và các khu vực có nguy cơ cao tiềm ẩn mầm bệnh, nơi có ổ dịch
cũ và ổ dịch chưa qua 21 ngày.
3. Tiếp tục rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tiêm sát với
thực tế để tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bổ sung trong các tháng tiếp theo
đảm bảo đạt tỷ lệ so với kế hoạch.
4. Chỉ đạo nhân viên thú y xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm
phát hiện sớm khi dịch bệnh xảy ra, có biện pháp bao vây, xử lý kịp thời không
để lây lan ra diện rộng. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vứt xác động vật

ốm chết làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Đồng thời phối hợp chặt
chẽ với đơn vị chuyên môn của huyện, của tỉnh hiện tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh DTLCP trên địa bàn. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Ủy ban
nhân dân huyện (qua Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổng hợp)./.
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