
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TH!XACIALO DçIcIp-Ty'do-Hinh phñc 

S: /UBND-KT Cra Ld, ngày tháng 12 nám 2021 
V/v tang cung ngãn chn, 
phOng chông djch bnh DTLCP 

KInh gü'i: 
- Uy ban nhân dan các phithng; 
- Các phông, ban, don vj lien quan. 

Theo thông báo cüa Chi c1ic Chän nuôi và thu y trén dja bàn tinE Ngh An, 
bnh DTLCP dA xày ra t?i  328 xâ, buc tiêu hñy 34.345 con, trpng luçmg tiêu hüy 
2.04 1.522 kg. Nhn djnh nguy co bnh djch tà 1cm Châu Phi (DTLCP) phát sinh, 
lay lan trên din rng. TInh tiir du nàm dn nay trên dja bàn thj xã có 07 h chän 
nuôi xày ra DTLCP buc phài tiêu hüy 14 con vOi tr9ng 1ucng 1.166 kg (phng 
Nghi Hôa 06 h, Nghi Tan 01 ho). 

Dé chü dng phông chng bnh DTLCP cho dan vt nuôi, ngãn chãn sir lay 
lan djch và giám thiu thit hi cho ngành chãn nuôi trên dja bàn thj xã. Chü tjch 
UBND thj xä yêu cu Thu truô'ng các phông, ban, ngành, don vj thj xà lien quan, 
Chü tjch UBND các phuèng thixc hin các ni dung sau: 

1. Di v&i các phuong có djch: Nghi Hôa, Nghi Tan (viing dlch) 
- Thirc hin nghiêm cong tác phOng chéng DTLCP dung theo Quyt djnh 

s 812/QD-UBND ngày 19/3/2019 cüa UBND tinh Ngh An v Ban hành kjch 
bàn üng phó khn cp vi bnh djch tà 1cm Châu Phi. 

- Huy dng và phân cong 1rc hrçmg dê triên khai cong tác phông chng 
djch nhanh và hiu qua. Chi dto khi trithng, thii y co s tang cung cOng tác 
giám sat, phát hin và báo cáo dch bnh kjp thO'i; khi có djch xây ra, triên khai 
quyt 1it, dng b các bin pháp phông, chng djch. 

- Dy minh cong tác thông tin tuyên truyn h thng phát thanh khi 1 
1nIngày d nâng cao nhn thrc cho ngui chãn nuOi v tác hi, tInh cht lay lan 
và các bin pháp phông chng bnh trên dan vt nuOi, dng thai giup nguO'i chàn 
nuOi hiu và chU dng trong cOng tác phông chng dch ; truyn di thông dip di 
vi ngu'i tiëu dñng cn sü' diing các san phrn thjt gia suc dã di.rçc co quan thu y 
kim soát an toàn v sinh thirc phm. 

- Lp các chôt kiêm dlch  dê kiêrn soát chat chë vic vn chuyên, buOn ban, 
gi& m dng vat, san phm dng v trn dja bàn, kp thi phát hin và xü. 1 1cm 
và san phm cüa 1cm khOng rO ngun gc, khOng có giy chirng nhn kirn djch; 
dng vat. Nghiem cm viêc kinh doanh, rnua bàn, git mô, vn chuyên 1cm và san 
phm lgn trong vung djch. 
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- Khoanh vüng, bao vây ô djch, tiêu dc khir trüng ti ô dch vâ vüng uy 
hiêp, tng v sinh tiêu dc khi'r tritng lien tiic 01 thn/ ngày trong vông tuân dâu, 3 
1tnI tun cho 2-3 tun tip theo. Vn dng các h chãn nuôi mua vôi bt chñ dng 
tiêu dc khr tr1ng chung trii và khu vrc chãn nuôi. 

- Khi phát hin dan 1cm bnh và chêt phái each ly và báo ngay cho chInh 
quyn dja phuong, Trung tarn djch vu nông nghip thj xã dê kiêm tra, lay mu và 
can thip xir 12  kp thai. Trong tru6ng hçip chung bj djch, nu mun tái dan thi 
phái d trng chung 6 tháng và thrc hin dy dü các bin pháp chng djch theo 
quy djnh và duçic s1r dng cüa chInh quyn dja phucmng khi dü diu kin và dam 
báo chãn nuôi an toàn sinh hoc. 

- Chap hành thirc hin nghiêm "06 không" trong chãn nuôi, buôn ban, gi& 
m: Không giu djch; Không mua ban, vn chuyn 1cm bnh, 1cm chit; Không git 
mô, tiêu th thjt 1cm bnh, 1cm chat; Không vüt 1cm ra môi trtthng; Không sir diing 
thi.rc an du thüa de nuôi lçm.Không s diing nuc song, ao, h, kênh, mung chua 
qua xü 1 d tm ign, v sinh chung trti, cho 1cm ung. 

2. Dôi vói các phurông không có dch: vüng uy hiêp 

To chi.Irc triên khai thirc hin theo Kê hoach s 3385/KH-UBND ngày 
01/10/2020 K hoch phông chông djch tá 1cm Châu Phi trên dja bàn tinh Ngh 
An giai doan 2020-2025. 

- Tang cumng tuyên truyn dn ngui chãn nuOi áp diing nghiêm ngt giái 
pháp chän nuôi an toàn sinh hpc. Thrc hin nghiêm "06 khOng" trong phông, 
chng DTLCP và áp diing quy trInh chãn nuôi an toàn sinh h9c. 

- Chi dto ngui chän nuOi, thñ y co so, khi truong giám sat cht chë dan 
1cm nuôi trén dja bàn, báo cáo v Trung tam djch vi nông nghip thj xã, nu phát 
hin có 1cm m, ch&, nghi ngO bj djch tã 1cm  Châu Phi d 1y mu, châu doán 
bnh kjp th?mi. 

- Tiên hành tieu hOy 1cm chat diing k thut ké cá khi chua có kêt qua xét 
nghim bnh. 

- Khi phát hin 1cm  chêt 0 phu'O'ng nào (lcmn có chü hay không có chü) thi 
tin hành chi dio tieu hñy ngay ti phu0ng d, sau khi tiêu hüy thirc hin tiêu dc 
kh0 trüng theo quy djnh. 

-Thirc hin phun tiêu dc kh0 trüng; chi do ngu0i chãn nuôi thirc hin 
nghiêm tiiic các bin pháp phông chông djch, mua vOi khir trüng khu virc chãn 
nuOi cüa gia dInh mInh. 

-Trong diu kin djch bnh dang chuyên biên phOc tap, tO chrc tuyen 
truyên, vn dng ngu0i dan không tái dan, nhp m0i dan Ioii. 

- Kiêm soát chat chë vic kinh doanh, git mô, rnua ban, 4n chuyên 1cm  và 
san phâm 1cm  không rO nguôn gôc, không có du kiêm soát git m vao dja bàn 
thI xü 1,2 nghiem truOng hcmp  vi phrn. 
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- Thành 1p các to giám sat cong dng ti các khu dan cu d kjp thai phát 
hin, báo cáo sam các tru'Yng hçxp 1cm 6rn, thu gorn 1p'n khOng rö ngun gc; 
Nhung thông tin sai six that v bnh Djch tà 1cm Châu Phi dé ép giá, gay hoang 
mang du 1un. 

3. Phông Kinh té 

- Chü trI, phôi hçip các phông, ban, don vi lien quan, UBND các phung 
tang cumg chi dio trin khai cOng tác phOng chng djch nhãm ngãn chãn nguy CO 
xâm nhim bênh Dich tá Châu Phi vào dia bàn. 

- Tham mu'u thành 1p các doân kiêm tra, don dc thirc hin vic phông 
cMng djch bnh ti dja phuong, dc bit viing có djch và vüng nguy Co cao. 

4. Trung tam djch vtJ nông nghip th1 xä 

- Phân cOng can b k9 thut phôi hçp vôi UBND các phuang tang 
cuô'ng kim tra, giám sat phát hin nhanh các tru'ng hc'p gia sac mc bnh d xa 

djch trong din hp; chuân bi nhân lirc, vat luc,.. .d chü dng phông chng 
djch; 1y iiu bnh phm diing quy trInh chuyên mon. 

- Phi hçrp phOng Kinh tê tang cu'mg kiêrn tra, don dc cOng tác phông 
chng djch tti da phu'cing; tang cu'O'ng phi hcip vai các 1irc 1ung chirc näng lien 
ngành d kim tra, kim soát và xü 1' vi phm vn chuyên gia sñc, san phâm gia 
siic ra vào dia bàn thi xã. 

- Tharn muu cho UBND thj xã các bin pháp phOng chông djch; dng thai 
tOng hp, báo cáo kêt qua chng djch bnh DTLCP. 

5. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa The thao và TT 

TIch circ triên k}iai thixc hin cOng tác tuyên truyn phông chng bnh gia 
siic, gia cm, dc bit là bnh djch tã 1cm Châu Phi. Nêu rO tác hti cüa vic nhp 1u 
1cm, san phm cüa 1cm dn nguai chän nuôi; khuyn cáo ngu'ai dan khOng sü diing 
san phm 1cm nhp lu, khOng rO ngun gc. 

UBND thj xä yéu cAu Tru&ng các phông, ban, ngành cap thj 1iênan, Chü 
tjch UBND các phu'è'ng t chirc thirc hin nghiêm các ni dung trén.!. 
Noi nhân: 

- Nhu trên; 
- So Nông nghip-PTNT (b/c); 
- Clii cue CN&TY (dê b/c); 
- TT Thj iiy, TT HDND (b/c); 
- Chü tich, các PCT VBNDthI xã; 
- UBMTTQ vâ các doàn the (p/h); 
- Luii VT, 

TM. UY BAN NHA1154 
KT. CHU TICH 
P110 CHU TCH 

Vö Van Hung 
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