ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số: 156

/UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

A Lưới, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v triển khai các giải pháp cấp bách
khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin,
Kinh tế và Hạ tầng, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính - KH;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
- Công an huyện;
- Các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và A Đớt;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Theo thông tin của Cục Thú y, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào
Việt Nam và tính đến tại thời điểm này đã lan rộng ra 17 tỉnh: Hưng Yên, Thái
Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên,
Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Lạng Sơn,
Nghệ An. Vì vậy nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm vào địa bàn tỉnh và
huyện A Lưới là rất cao.
Thực hiện Công văn số 1189/UBND-NN ngày 06 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc triển khai các giải pháp cấp bách khống
chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai và bố trí nguồn lực cho công
tác ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của địa
phương mình.
Chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền đến Tổ dân phố, thôn, bản, cụm dân cư,
người dân để không gây hoang mang trong dư luận, nhằm ổn định thị trường thịt lợn.
Chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, chăn
nuôi an toàn sinh học, sử dụng con giống an toàn, bổ sung thức ăn đầy đủ dinh

dưỡng, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tiêm phòng đầy
đủ các loại vắc xin theo quy định.
Vận động người chăn nuôi ký cam kết và thực hiện 5 không: Không giấu
dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ thịt
lợn bệnh, lợn chế; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư
thừa để cho lợn ăn khi chưa qua xử lý nhiệt.
2. Các cơ quan, đơn vị liên quan
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 07/3/2019
của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng
và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiểm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện.
Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc các địa phương thực hiện kế
hoạch số 40/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của ủy ban nhân dân huyện Về
ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm
nhiễm vào địa bàn huyện A Lưới.
Kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất, nhập lợn tại các điểm buôn bán, điểm
thu gom, chợ, đường mòn Hồ chí Minh, khu vực biên giới, lò giết mổ tập trung. Tổ
chức tuyên truyền, thông tin đến người chăn nuôi về diễn biến tình hình dịch bệnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về UBND huyện qua phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp, để kịp thời chỉ đạo giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VP, VT.
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