
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
TH! XA CEYA LO Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S: /CT-UBND Ca lô, ngày tháng 11 nàm 2021 

CH TH! 
V vic triên khai các giãi pháp cp bach phông chng và 

ngàn chn bnh Dich tã 1cm Châu Phi trên da bàn thj xa Cu'a Lô 

TInh dn thO'i dim hin nay có 20 huyn, thành ph thj xà trên dja bàn tinh 
Ngh An dä tái büng phát Djch tà 1cm Châu Phi (DTLCP): Scm, Tuang Duang, 
Thanh Chuang, Hung Nguyen, Thành phô Vinh, Nghi Lôc, Din Châu, Qu Hgp, 
Que Phong, Anh San, Yen Thành... 

Ngày 16 tháng 11 nãm 2021, ti h bà Nguyn Thj Nga thuc Kh6i 1, phu'à'ng 
NghiHôa, thj xã Cira Là, tinh Ngh An có 02 con lan bj ôm, chêt. Sau khi can b thu 
y xuông kiêm tra và lay mu, kêt qua xét nghim du'ang tInh Dich tà tcm Châu Phi. 
Den thai diiêm hin nay tong so 1cm chêt và tiêu hüy 02 con vi tr9ng luçmg 147 kg. 
Bnh dang din biên phirc tp và nguy ca lay lan nhanh trén dan 1cm các h chän 
nuôi trong khôi và các khôi lien kê. 

D chü dng phàng chng Djch tã 1cm Châu Phi, ngãn chn si,r xâm nhp và 
lay lan cüa virus djch tà 1cm Châu Phi ( DTLCP) trên dja bàn thj xã, giám thiêu thit 
hi cho ngành chãn nuôi. Chñ tjch UBND th xä yêu câu thu trLxO'ng các phàng, ban 
ngành, dan vj thj xä lien quan, Chii tjch UBND các phung hin mt so ni dung 
sau: 

1. Dôi vo'i các phu'ông có d1ch: Nghi Hôa (vüng djch) 

Thirc hin ngay các bin pháp chng djch theo Kê hoch 3385/KH-UBND 
ngày 0 1/10/2020 Kê hoch phOng chông djch tà 1cm Châu Phi trên dja bàn tinh Ngh 
An giai dotn 2020-2025 trong do: 

- H9p Ban chi do phumg phân cong nhim vii tlrng thành vien 
- Lp ngay các diem chôt ti các ô djch, ngän chn 1cm và san phâm cüa 1cm tr 

vüng djch ra ngoài (khi can thiêt) 
- Nghiêm cam kinh doanh, vn chuyên, buôn bàn, giêt m icm và san phm 

cüa 1cm trong vüng djch. 
- Khoanh vüng ô dich, tiêu dc khr tri1ng: ti ô djch và vüng uy hiêp tong v 

sinh, tiêu dc khir trüng 1 lan/i ngày trong 1 tuân dâu; 2 lan /1 ngày trong 2-3 tuân 
tiêp theo. 

- Dôi vri lçmn khOe mtnh, chua mac bnh ma näm trong vung djch DTLCP thi 
khi muon lam thjt phái có kt qua xét nghim am tInh vâi mâm bnh DTLCP mi 
ducmc vn chuyên, giêt mO luu thông trên dja bàn Thj xã. 

- Tang cu'ng trên h thông phát thanh den ngui chän nuôi. Ap ding nghiêm 
ngt giái pháp chàn nuôi an toàn sinh hoc: cách ly, ye sinh, sat trüng bang hOa chat 
và vôi, tiêm phông day dii, chuông trai, thirc an dam báo, Thirc hin 6 không: không 
du dich, không mua ban, vn chuyên 1cm bnh 1cm chêt; không giêt rnô tieu th thjt 



icYn bênh, không rO ngun gc; không viirt xác ra ngoài môi tru?ng; không sir dçing 
thi'rc an thüa chua qua xu 1 nhit; không sir diing nuOc ao h cho 1cm uông. 

- Thung xuyên kiêm tra, giám sat tInh hInh kinh doanh và vn chuyn 1cm 
trên dja bàn. Nghiêm cam mua ban, kinh doanh, giêt mô, vn chuyên... 1cm và san 
phâm tr 1cm trong vüng djch. 

- Xtr 1 nghiêm các truOng hçip vi phm 
2.Dôi vó'i cãc phu'ô'ng không có djch: yang uy hiêp 
Tiêp t1.ic to chtrc triên khai thirc hin theo Kê hoch so: 3385/KH-UBND ngày 

01/10/2020 Ké hoch phông chong djch tã 1cm Châu Phi trên dja bàn tinh Ngh An 
giai domn 2020-2025. 

- Tang cung tuyên truyên den ngui chän nuOi áp ding nghiêm ngt giài 
pháp chàn nuôi an toàn sinh hoc, thirc hin 6 khOng :khOng du dich, không mua 
ban, vnchuyên km bnh 1cm chêt; không giêt m tiêu thii thjt 1cm berth, không rô 
nguôn gôc; không virt xác ra ngoài môi truàng; không sir diing thirc an thira chua 
qua xir 1 nhit, không sir dicing nuâc ao ho cho 1cm uông. 

- Chi do ngui chànnuôi, thu y co' sO', khOi truO'ng giám sat chat chë dan 1cm 
nuOitrên dia bàn, báo cáo ye Trung tam djch vii nông nghip thj xã, nu phát hin có 
1cm Om, chêt, nghi ngO' bj djch tà 1cm Châu Phi dê lay mu, châu doán bnh kjp thO'i. 

- Tiên hành tiêu hñy ign chêt diling k thut kê cà khi chua có kêt qua xét 
nghim bnh. 

- Khi phát hin ign chêt O' phuO'ng nào (1cm có chü hay không có chU) thi tiên 
hành chi dio tiêu hüy ngay ti phuO'ng do, sau khi tiêu hüy thxc hin tiêu dc khü 
trUng theo quy djnh. 

-Thirc hin phun tiêu dc khr trüng; chi do nguO'i chãn nuOi thirc hin 
nghiêm tüc các bin pháp phOng chOng djch, mua vOi tang cuO'ng khir trüng khu virc 
chãn nuôi cüa gia dInh mlnh. 

-Trong diêu kin djch bnh dang chuyên biên philic tap, to chiirc tuyên truyên, 
vn dng nguO'i dan khOng tái dan, nhp mái dànlçm. 

- Kim soát chat che vic kinh doanh, giêt mO, mua ban, vn chuyên lan và 
san ph,m 1cm không rö nguOn gOc, không có dâu kiêm soát giêt mô vào dja bàn thi 
xir 1 nghiêm truO'ng hcm  vi phm. 

-Thành 1p các to giám sat cong dOng ti cac khu dan cu dé kjp thO'i phát hin, 
bao cáo sam cac truO'ng hgp 1cm Om, thu gom 'cm không rO nguôn gOc; Nhung thông 
tin sai sir that v bnh Djch tà 1cm Châu Phi dê ép giá, gay hoang mang du 1un. 

3. Phông Kinh t: 
Chi do huâng dn kiêm tra giam sat vic to chc phOng chông djch bnh, 

DTLCP tti các phu'O'ng. 
4. Trung tam Dlch  vi Nông nghip: 
- Diu tra djch, truy tim nguOn lay, nguy Ca lay nhiêm, huo'ng dan nguO'i 

chän nuOi áp diing các bin pháp phOng chOng djch, kiêm soát 0 djch. 
- Phân cOng can b trijc tip xung co sO' d chi d?o,  huO'ng din cac bin pháp 

k thut t chiirc phOng chng djch bnh DTLCP tren dja bàn thj xâ. Chuân doán 
phân bit di vO'i dan lgn nuOi bj é,m, chêt có biêu hin nghi bj DTLCP, to chiLrc lay 
mu xét nghim bnh. 



Noi nhmn: 
- Nhu trên; 
- So Nông nghip-PTNT (b/c); 
- Chi cuc  CN và TY (dê b/c); 
- 'IT Thj Oy,TT HDND (b/c); 
- Chi tich UBND thi xä (b/c) 
-Lixu VT-UB. 

- Ch& kim djch dng vat. 
- Thirc hin kiêm tra, kiêrn soát các hoit dng buôn ban, vn chuyn, git m 

dng vt san phâm dng vat. 
- Tham mu'u cho UBND thj xa các bin pháp phOng chng djch; dng thñ 

tong hçp, báo cáo kêt qua chông djch bnh và khôi phiic chãn nuôi sau djch bnh 
dng vt 

5. Phông Tài chInh- Kê hoich: 
Xem xét, bô tn cap kinh phi phàng chông djch bnh DTLCP. Huâng dn h 

trçl tài chInh thit hai cho ngui chãn nuôi có 1cm buc phãi tiêu hñy theo quy dijnh 
cüa ChInh phü. 

6. Phông Tãi nguyen- môi trirô'ng: 
Phôi hçp phông Kinh tê, trung tam djch v nông nghip va UBND các 

phuô'ng hung dan các bin pháp x~ 1 rnôi trung phiic vi cong tác phOng cMng 
dich bênh DTLCP. 

7. Phông van hóa vã thông tin, Trung tam van hóa TT và TT: 
Thông tin tuyên truyên kjp thi chinh xác cho ngui dan ye din biên tInh 

hInh ye bnh DTLCP. Tinh chat dich tê cüa bnh, bin pháp phông chông bnh. 
TruO'ng hçip dâu djch, phát tan djch bnh thI xu 1 theo pháp 1ut... nguyen täc tuyên 
truyên vira dam bão phông chông djch bnh vera báo v san xuât, tiêu thii san phm 
thjt 1cm, tránh gay hoang mang trong xã hi " Bnh Djch tá 1cm Châu Phi không lay 
lan qua ngrn1i" 

8. Cong an Thi xã: Bô trI 1irc lucmg tham gia doàn kiêm tra lien ngành cüa thj 
x và lirc luçing tham gia các chôt kiêm djch ti các tuyên quOc lo, tinh 1t. 

9. Di Quãn 1 thi trtrmg so 2: 
Tang cung cong tác kiêm tra, kiêm soát thj truông, bô tn 1irc luçing tham gia 

doàn kiêm tra lien ngành cüa thj xA. 
1O.Dê nghj Uy ban mat trn to quôc, các to chü'c doàn the cap Thj xã: 
Phôi hçp chat che vth các phOng, ban, ngành chilic nAng, UBND các phumg 

tuyên truyên, vtn dng và huâng dn cac hti viên doàn viên nhân dan thrc hin các 
bin pháp phông chông DTLCP. 

Uy ban nhân dan thj xä yêu câu thu trung các phông ban, ngành thj xà lien 
quan, chjitjch UBND các phumg t chirc thxc hin chi do nghiêm tüc các ni dung 
trên./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Vö Van Hñng 
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