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CONG DIN
V vic triên khai các giãi pháp cap bach phông chông và
ngàn chn bnh Djch tá lqn Châu Phi trên dja bàn thi xã Cu'a Lô
CHU TICH UBND TH! XA C1A LO, din:
- Chü tjch UBND các phung;
- Thu truâng các phông, ban, ngành, dan vj lien quan.
TInh dn th?ii dim hin nay có 11 huyn, thành pM trên dja bàn tinh Ngh An
dà tái bUng phát djch tâ 1cm Châu Phi: KS! San, Tu'ang DuTlng, Thanh Chucmg, Hung
Nguyen, Thành phô Vinh, Nghi Lc, Din Châu, QuS! Hçp, Qué Phong, Anh San,
Yen Thành.
Trên dja bàn thj xã Cra Lô, ngày 07 tháng 11 nàm 2020 ti h bà Nguyn
Thj Ngoän thuc khôi Trân Phü, phu&ng Nghi Hu'ang, có 03 con 1cn bj ôm, chêt. Sau
khi can b thu y xuông kiêm tra và lay mâu, kêt qua xét nghim vôi duang tInh
Djch tâ 1cm Châu Phi. Bnh dang din bién phüc tp và nguy ca lay lan nhanh trén
dan 1cm các h chàn nuôi và phuông lan can.
Dê chü dng phông chông Djch tâ 1cm Châu Phi, ngàn chn sir xâm nhp và
lay lan cUa virus dch ta 1cm Châu Phi (DTLCP) trén dja bàn thj xã, giàm thiêu thit
hi cho ngành chän nuôi. Chü tjch UBND thj xã yéu câu thu trithng các phông, ban
ngành, don vj thj xâ lien quan, Chü tjch UBND các phuing hin mt so ni dung
sau:
1. Di vó'i các phtrông có djch: phtrô'ng Nghi Htro'ng (vüng dlch)
Thirc hin ngay các bin pháp chông dch dch tâ 1cm Châu Phi trén dja bàn
trong do ttp trung các ni dung:
- H9p Ban chi dao phuOng phân cong nhirn v1i t1rng thành viên.
- L.p các tO phàn ü'ng nhanh.
- Huy dng 1irc lucmg tiêu hüy toàn b 1cm bj djch tá 1cm Châu Phi theo Quyét
djnh so 812/QD-UBND ngày 19/3/2019 cüa UBND tinh Ngh An; huâng dn so
3206/HID-SNN.CNTY ngày 25/10/2019 cüa S Nông nghip PTNT Ngh An,
Hithng dn bin pháp xir 1)2, tiêu hüy 1cm theo quy trInh.
- Lp ngay các diem chôt tai các O djch, ngän chn 1cm và san phâm cüa 1cm
tü vüng djch ra ngoài.
- Nghiêrn cam kinh doanh, vn chuyén, buôn ban, giêt mô 1cm Va san phârn
cüa 1cm trong vüng djch.
- Khoanh vüng ô djch, tiéu dc khir trüng: ti ô djch và vüng uy hiép tong ye
sinh, tiéu dc khü trüng 1 lan/i ngày trong 1 tuân dâu; 2 lan /1 ngày trong 2-3 tuân
tiép theo.
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- Dôi vói 1cm khóe manh tai các h, Co s& có 1cm bj mac và chua mac bnh
DTLCP näm trong vüng djch khi có két qua xét nghim am tInh vi mâm bnh
DTLCP duçic 4n chuyên, giêtmô luu thông trén da bàn thj xà.
- Tang cithng trén h thông phát thanh den nguàri chän nuôi. Ap diing nghiêm
ngtt giài pháp chän nuôi an toàn sinh h9c (cách ly, v sinh, sat trüng bang hóa chit
và vôi, tiêm phông day dü, chuông tri, thirc an dam bào). Thirc hin 5 không
(khong dâu djch, không mua bàn, vn chuyên 1cm bnh 1cm chêt; không git m tiêu
th thjt 1cm bnh, không rO nguôn gôc; không vüt xác ra ngoài môi trumng; không
si:r dicing thüc an thira chua qua xir 1 nhit).
- Thumng xuyên kiêm tra, giám sat tInh hInh kinh doanh và vn chuyên 1cm
trên dja bàn. Nghiêm cam mua bàn, kinh doanh, giêt m, vn chuyn... ion và san
phâm tir 1cm trong vüng dch.
- Xir 1 nghiêm các truèng hçip vi phim.
2. Dôi vói các phu*ng không có djch: vñng uy hiêp
- Tang cuô'ng tuyên truyên den ng1li chän nuôi áp dçing nghiêm ngtt giài
pháp chän nuôi an toàn sinh h9c, thirc hin 5 không: không dâu djch, không mua
ban, vn chuyên lcm bnh 1cm chêt; không giêt mô tiêu
tWt 1cm bnh, khong rO
nguôn gôc; không vi't xác ra ngoài môi trlx?Yng; không si:r diing thüc an thüa chua
qua xir 1 nhit.
- Chi dao ngithi chàn nuoi, thu y co s, khôi tru&ng giám sat chat chë dan 1cm
nuôi trên dja bàn, báo cáo ye Trung tam djch vii nông nghip thj xa, nêu phát hin
có 'cm ôm, chêt, nghi ng bj djch tá 1cm Châu Phi dê lay mâu, chuân doán bnh kip
thôri.
- Tiên hành tiêu buy 1cm chêt diing k thut k cá khi chua có kêt qua xét
nghim bnh.
- Khi phát hin 1cm chêt i phung nào (1cm có chü hay không có chü) thI tiên
hành chi do tiêu buy ngay ti phung do, sau khi tiêu hüy th%rc hin tiêu dc khfr
trüng theo quy djnh.
- Thirc hin phun tiêu dc khir trüng; chi do ngi.thi chän nuôi thirc hin
nghiem tue các bin pháp phông chông djch, mua vôi khi'r trüng khu virc chàn nuôi
cüa gia dInh mInh.
- Trong diêu kin dch bnh dang chuyên bien phüc tap, to chrc tuyen truyen,
vn dng ngu1i dan không tái dan, nhp mth dan 1cm.
- Kiêm soát chat chë vic kinh doanh, giêt rnô, mua ban, vn chuyen 1cm và
san phâm 1cm không rö nguOn gôc, không có dâu kiem soát giet mô vào dja bàn thI
xfr 1 nghiêm trumg hçp vi phm.
- Thành 1p các to giám sat cong dông ti các khu dan cu dê kjp thai phát
hiên, báo cáo smm cac truOng hcp icin ôm, thu gom icm khOng rO nguOn gOc; Nhttng
thông tin sai s1r that ye bnh DTLCP de ép giá, gay hoang mang du 1un.
3.PhôngKinhtê:
- Tharn rnixu cho UBND thj xã thành 1p doàn lien ngânh gôm các 1irc 1ung:
thu y, Kinh t, Di quán 1 th truông so 2, Cong an thj xã, phông Tài nguyen - Môi
trung d kim tra các hott dng 4n chuyen, giet mô, buôn bàn dng vt và san
phâm dng 4t.
- Chi dto hu&ng dn kiem tra giám sat vic tO chuc phông chông djch bnh,
DTLCP tii các phu&ng.
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4. Trung tarn Dich vi Nông nghip:
- Diêu tra ô djch, truy tim nguôn lay, nguy Co lay nhim áp ding các bin
pháp kiêm soát ô djch.
- Phân cong can bO tr1rc tiêp xuông co s dê chi dao, hithng dn các bin
pháp k5 thut to chüc phông chông djch bnh DTLCP trên dja bàn thj xã. Chun
doan phân bit dOi vôi dan 1cm nuôi bj ôm, chêt có biêu hin nghi bj DTLCP, t
chüc lay mâu xét nghim bnh.
- Chôt kiêm djch dng 4t.
- Thirc hin kiêm tra, kiêm soát các hot dng buôn ban, vn chuyên, giêt mO
dng 4t san phâm dng vat.
- Tham mixu cho UBND thj xã các bin pháp phOng chng djch; dng thii
tong h?p, báo cáo kêt qua chông djch bnh vá khôi phc chàn nuôi sau djch bnh
dng vat.
5. Phông Tài chInh - Kê hoch: Xem xét, bô trI cap kinh phi phông chng
djch bnh DTLCP.
6. Phông Tài nguyen - Môi trtrông: Phôi hçip phông Kinh tê, Trung tam
djch vi nông nghip và UBND các phumg huó'ng dn các bin pháp xir l môi
truèng phc vt cOng tác phOng chông djch bnh DTLCP.
7. Phông Van hóa và Thông tin, Trung tarn Van hóa TT và TT:
Thông tin tuyên truyên kp thii chInh xác cho ngu?ii dan ye din biên tinh
hinh ye bnh DTLCP. Tinh chat dch t cüa bnh, bin pháp phông chông bnh.
Truô'ng hçip dâu djch, phát tan djch bnh thI xü' 1 theo pháp lut... nguyen the
tuyên truyên vira dam bão phông chông djch bnh vüa bào v san xuât, tiêu thii san
phâm thjt 1cm, tránh gay hoang mang trong xã hi "Bnh Djch tà 1cm Châu Phi
không lay lan qua ngithi".
8. Cong an thj xã: Bô trI lrc hrcng tharn gia doan kiêrn tra lien ngành cüa thj
xã và hrc luqng tharn gia các chôt kiêm djch ti các tuyên quôc l, tinh 1.
9. Di Quãn 1 thj trtrb'ng so 2: Tang cthng cOng tác kiêm tra, kiêm soát thj
truông, bô trI lrc lung tham gia doàn kiêrn tra lien ngành cüa thj xã.
10. Be ngh Uy ban mt trn to quôc, các tO chüc doàn the cap thj xã:
PhOi hçip chat chê vi các phông, ban, ngânh chüc nàng, UBND các phiRing
tuyên truyên, vn dng và hithng dn các hi viên, doàn viên thrc hin các bin
pháp phông chông DTLCP.
Uy ban nhân dan thj xã yêu câu thu tru'O'ng các phông ban, nganh thj xã lien
quan, chü tjch UBND các phuông to chüc thirc hin chi do nghiêm tüc các ni
dung trên./.
KT. CHU TICH
Niii n/i In:
- Nhii trên;
PHO CHU TICH
- UBND tinh Ngh An (dê b/c)
- Si Nông nghiêp - PTNT (b/c);
- Chi cuc CN và TY (dê b/c);
- TT Thj tiy, TT I-IDND thj xã (b/c);
- C1ii tjch, các PCT UBND thj xâ (b/c)
- Lu'u VT, KT.
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