ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 129 /TB-UBND

Yên Châu, ngày 14 tháng 06 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Ổ Dịch bệnh tả lợn Châu Phi phát sinh mới trên địa bàn
Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
Căn cứ Phiếu xét nghiệm số 4089/CĐ-XN ngày 11/6/2022 của Trung tâm
chẩn đoán Thú y trung ương về trả lời kết quả xét nghiệm dương tính (+) với virus
dịch tả lợn Châu Phi;
UBND huyện Yên Châu thông báo 01 ổ dịch bệnh mới phát sinh trên địa
bàn xã Phiêng Khoài cụ thể như sau:
1. Ổ dịch phát sinh: Ngày 09/6/2022.
Vùng dịch bệnh: Bản Quỳnh Liên, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.
2. Vùng uy hiếp: Các bản của xã Phiêng Khoài.
3. Giao các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số
nội dung:
4.1. UBND xã Phiêng Khoài
- Trong thời gian có dịch kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận
chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã; tổ chức tiêu hủy 100% lợn mắc bệnh,
lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi (đối với các hộ chăn nuôi trong vùng dịch muốn vận chuyển lợn đến nơi khác
thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh, hoặc có nhu cầu giết mổ tại địa bàn cấp huyện,
phải lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu
phi mới được vận chuyển lưu thông, mổ).
- Chỉ đạo đội phản ứng nhanh của UBND xã giúp tổ chức hoạt động của
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và hộ chăn nuôi kiểm tra thống kê đàn lợn,
- Chỉ đạo tổ chức lập các chốt kiểm dịch tạm thời để bao vây, khống chế
khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa lợn, sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng có dịch
để tiêu thụ.
- Chuẩn bị các vật tư, tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo
hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi;
- Thực hiện chế độ báo cáo trước 15h00 hàng ngày về tình hình dịch bệnh
về cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh (phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

4.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả theo
quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh tham mưu cho UBND huyện báo
cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi thú
y và thuỷ sản.
4.3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của
lợn tại các xã còn lại thuộc huyện; tổ chức tiêu hủy 100% đàn lợn bị phát bệnh
trong vùng dịch.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn mắc
bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng
môi trường chăn nuôi; tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch
bệnh trên địa bàn.
- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND
huyện bố trí nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng để tổ chức tiêu hủy,
chôn lấp lợn, sản phẩm của lợn mắc bệnh và vệ sinh tiêu độc khử trùng môi
trường; hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy theo quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình dịch bệnh
theo quy định.
4.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý sử
dụng và thanh quyết toán nguồn vốn sử dụng ngân sách dự phòng để tổ chức thực
hiện chống dịch theo quy định.
4.5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện: Thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu rõ sự nguy
hại của dịch bệnh và có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia các biện pháp
phòng, chống dịch, tránh gây hoang mang xã hội.
4.6. Các cơ quan đơn vị có liên quan: Nghiêm túc triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND huyện.
4.7. Đối với các xã chưa có dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động trong công tác phòng chống
Dịch tả lợn Châu Phi.
- Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã; thành
lập Đội phản ứng nhanh; tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
và các địa phương khác để chủ động các biện pháp cấp bách theo chỉ đạo của
UBND huyện. Khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra cần thực hiện ngay các
biện pháp theo kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp của tỉnh, huyện.
- Chỉ đạo rà soát thống kê đàn lợn của các bản, tiểu khu và tổng đàn lợn
trên địa bàn xã, thị trấn tổng hợp báo cáo huyện; yêu cầu nuôi nhốt lợn đối với
các hộ đang nuôi hình thức thả rông.
- Nếu phát hiện trường hợp gia súc ốm chết không rõ nguyên nhân phải
báo cáo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, để lấy mẫu xét nghiệm xác
định bệnh.
Trên đây là thông báo về ổ Dịch bệnh tả lợn Châu Phi mới tại xã Phiêng
Khoài. UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triên khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Ban chỉ đạo DTLCP huyện;
- Lưu: VT.NN. T.25b.
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