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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 09

tháng 5 năm 2019

Về việc tổ chức kiểm soát, ngăn
chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Căn cứ Công văn số 1281/SNN-CCCNTY ngày 06/5/2019 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, về việc tổ chức kiểm soát, ngăn
chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện
nghiêm túc công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo
của UBND tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019,
về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi xâm nhiễm vào Bình Thuận, Công văn hỏa tốc số 756/UBND-KT ngày
04/3/2019, về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi và chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại Công văn số
1577/UBND-CCHC ngày 05/3/2019, về việc triển khai thực hiện Quyết định số
270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, Công văn số
1681/UBND-CCHC ngày 08/3/2019, về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp
bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Công văn số 2182/UBND-CCHC ngày
26/3/2019, về việc tập trung các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi, Công văn số 2390/UBND-CCHC ngày 04/4/2019, Công văn số
2692/UBND-CCHC ngày 16/4/2019, Công văn số 2874/UBND-CCHC ngày
19/4/2019… cùng nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể khác của UBND tỉnh Bình Thuận
và UBND thành phố; đồng thời, tiếp tục triển khai thực các nhiệm vụ sau:
1. Củng cố, duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời; các thành
viên tham gia trực các chốt thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát các phương tiện
vận chuyển động vật, đặc biệt là vận chuyển lợn nhằm kiểm soát ngăn chặn các
trường hợp vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh vào địa bàn thành phố;
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển động vật, kiên
quyết không để động vật (nhất là lợn) không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận
chuyển vào thành phố; thực hiện phun thuốc sát trùng 100% phương tiện vận
chuyển động vật ra vào các chốt kiểm dịch.
2. Các Tổ kiểm tra liên ngành bám sát địa bàn, hướng dẫn UBND các
phường, xã trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; nếu phát hiện
dấu hiệu heo bị bệnh phải báo ngay cơ quan chuyên môn để tiến hành xử lý theo

quy định. Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, trung chuyển lợn, thực hiện vệ
sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ.
3. UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở, các điểm
giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý; yêu cầu các chủ cơ sơ giết mổ thực hiện
nghiêm túc các nội dung trong bản cam kết đã ký, kiên quyết không để xảy ra tình
trạng nhập lợn bất hợp pháp, không có nguồn gốc rõ ràng, những lợn có triệu
chứng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào cơ sở để giết mổ; khi phát hiện
có dấu hiện vi phạm trong việc vận chuyển lợn vào các cơ sở, các điểm giết mổ
cần báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy
định; đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, sát trùng
sau mỗi ca giết mổ bằng hóa chất và chất tẩy rửa thông dụng.
4. Tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng về các biện pháp phòng tránh bệnh Dịch tả heo Châu Phi,
hướng dẫn người chăn nuôi thực hành chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện
nguyên tắc “5 không” trong hoạt động chăn nuôi, chủ động các biện pháp vệ sinh,
phòng bệnh, phun thuốc sát trùng từ các cơ sở chăn nuôi ra bên ngoài khu vực
nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đặc biệt tăng cường sát trùng bằng vôi
bột hàng ngày vì vừa có tính sát khuẩn phòng dịch cao, vừa phù hợp với điều kiện
kinh tế của người chăn nuôi. Đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tập
trung triển khai quyết liệt các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn của
doanh nghiệp mình.
5. Tiếp tục tổ chức triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên địa bàn
thành phố, nhất là tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, các điểm buôn bán, giết mổ
lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột và hóa chất.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã
triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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