
UY BAN NHAN DAN 
THI xA CTYA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGH!A V!T NAM 
DIc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Cilra lô, ngày tháng näm 2020 Si: /UBND-CNTY 
V/v: Tang cung cong tác phOng 

chng djch Tai xanh trên dan 1cm. 

KInhgri: - Thu tru&ng các phông ban ngành, dan vj cp thj; 

- Chü Tch UBND các phuô'ng. 

Hin nay trên dja bàn tinh có 4 djch Tai xanh ti 4 h thuc các huyn: 

Nam Dan, Tan KS',  Nghia Dan và thj xã Thai Hôa. Nguyen nhân djch xy ra là do 

thai tit nng nóng kéo dài lam giám süc d kháng cüa dan 4t nuôi, t5' l tiêm 

phông cho dan 1cm ti mt s dja phuang dt thp, nhiu ho chän nuôi tir tái dan 

khi chiia dáp img diu kin chän nuôi an toàn sinh h9c... Do do, nguy co djch 

bnh nguy him trên 1cm phát sinh và lay lan trong thñ gian ti rt cao. 

Dé chü dng phông, chng bao vây djch Tai xanh a 1cm trong din hçp, 

giám thiu thit hai  cho nguôi chän nuôi; UBND thj xã yêu cu các phOng, ban, 

dan vj cp thj lien quan, UBND các phuang trin khai thirc hin mt sé, ni dung 

sau: 

1. U ban nhân dan các phuô'ng 

- Chu dng trin khai giárn sat djch bnh dng vt d phát hin sam, tp 

trung xu 1 dirt dim khi djch bnh mai duc phát hin; báo cáo kjp th?yi, dy dü 

v tInh hInh djch bnh tr khi dn phung. 

- Tang cu'mg quàn 1 vic tái dan, tang dan, chi cho phép nuôi mOi di vai 

các h dam bão dáp img dü diu kin chän nuôi an toàn sinh hc theo cong van 

so: 4112/SNN-CNTY ngày 3 1/12/2019 cüa So Nông nghip và PTNT v vic 

huing dn tái dan trong chän nuôi 'cm.  Dy mnh cong tác thông tin tuyên truyn 

nâng cao nhn thrc cho nguai dan v tác hi, tinh cht lay lan và các bin pháp 

phông chng bnh cho dan vt nuôi trên các phu'o'ng tin thông tin di chüng d 

nhân dan, ngu?i chän nuOi hiu và tir giác thirc hin. Tuyên tuyn cho ngi.thi dan 

hiu rö han v dc dim cüa dich Tai xanh. 

- T chirc tiêm phông vc xin các loai bnh truyn nhim nguy him day 

dü cho im ( LMLM, THT, Djch tà...) Di vai vc xin Tai xanh, vn dng nguai 



chän nuôi tir bô kinh phi mua vc xin Tai xanh d tiêm phông (chüng 1oii väc xin 

theo huóng dn cüa ngành thii y) 

- T chirc t& v sinh, tiéu dc khir trüng môi trumg chän nuôi phông 

chng djch bnh gia siic, gia cm theo K hoch s 86/KH-UBND ngày 

28/5/2020 cüa UBNID thj xA Cira Lô; vn dng nhân dan mua vôi bt xir 1 

chung tri chãn nuôi cUa gia dinh. 

- Tang cu&ng cong tác quán 1 git m, tiêu thi, 4n chuyn, buôn ban 

ctng vat, san phm dng 4t. Dc biêt ngãn chn và xir 1 nghiêm các tru'ông hçip 

4n chuyn dng vat, san phm dng vt trái phép ra vào dja bàn. 

2. Phông Kinh tê 

Chü tn, phi hgp vi các phông, ban, dcm vj cp thj lien quan tang cung 

cong tác kim tra cong tác phông chng djch Tai xanh tai  các dja phuong; phi 

hç'p vi các lrc luçmg chi'rc näng lien ngành d kim tra, kirn soát và xr 1 vi 

phtm vn chuyn gia siiic, san phm gia siic ra vào dja bàn thj xã. 

3. Phông Tài chinh - Kê hoich 

Thm djnh, can dM, b trI kinh phi chi thung xuyên phiic vii hoat dng 

phông, chng djch theo quy djnh. Dc bit cho chng djch và h trq cho ngithi 

chän nuOi có ign nhim, nghi nhim bnh Tai xanh. 

4. Tram Chãn nuôi và Thu y thi xä 

- PhM hçp vó'i UBND các phuyng tang cung kiêrn tra, giám sat chi dao 

các bin pháp phông chng djch, phun tiêu dc khir trñng dçit 2, h'tthng dn ph 

bin chän nuôi an toàn sinh h9c; 1y mu bnh phm khi có yêu dtu. 

- Phi hçip vOi phông Kinh t tang cu'Yng kim tra, dOn dc cOng tác phông 

ch6ng djch tti dja phucng; tang cung phi h9'p vfii các hrc 1uçng chirc nàng lien 

ngành d kim tra, kim soát và xir 1 vi phm 4n chuyn gia siic, san phm gia 

sñc ra vào dja bàn thi xã. 

5. Cong an thi xa 

Chi dto 1irc hrçng cành sat giao thông, cânh sat mOi tru6ng thj xã cir lirc 

luçing phi hçp vâi phông Kinh t, Tram chãn nuôi và thu y, Di Quãn l Th 

triRmg thj xa tang cuing kim tra, kiêm soát, bt gitr và xir 1 nghiêm các t 

chüc, cá nhân vn chuyn 1cm và san phm lqn khOng rO ngun gc, khOng có 

du kim soát git m& tern v sinh thu y, khOng lam kirn dch, hoc vi phrn v 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

sinh an toân thirc phm. Xtra I nghiêm các d& tuçlng buôn 1u ding vt không 

rôngungcvâodjabàn. 

6. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa Thông tin và 

Truyn thông thj xã 

Dy mtnh hot dng tuyên truyn sâu rng v tInh hInh djch, các yu t 

nguy co, các bin pháp phông chng djch Tai xanh d nguèd dan không hoang 

mang, chü &ng áp dung các bin pháp phông bnh cho dan vt nuôi hiu qua. 

7. Các phông, ban ngành, do'n v thj xã lien quan 

Tuy theo chirc näng, nhim vi duçc giao, chü dng phéi hgp vi Co quan 

chuyên ngành, UBND các phithng trong cong tác phông chng bnh Tai xanh 

8. JJê ngh Mt trn To quc thj xã 

Chi dto Mt trn To quc các dja phuo'ng chü dng tham gia cüng chInh 

quyn các cp, các phông, ban, ngành don v lien quan trong cOng tác phông chng 

bênh Tai xanh. 

Yêu cu UBND các Phuèng, các phông, ban, don vj lien quan thirc hin 

ni dung trên theo diing quy djnh./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- So Nong nghip-PTNT (b/c); 
- Chi cue CN va Tliii y (dé b/c); 
- TT Thj üy, TT HDND (b/c); 
- Chü tich, các PCT UBND thj xã (b/c); 
-Luu VT-UB. 

Vö Van Wing 
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