
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Tii do - Hanh phüc 

S: /UBND.KT Ctth /6, ngày tháng 6 nàm 2022 
V/v tang cung cong tác chi dao và triên 
khai các bin pháp phông chông bnh Dai. 

KInhgtri: 
- Uy ban nhân dan các phwing; 
- Cãc phàng ban ngành lien quan. 

Ngày 27/6/2022 bnh Di xut hin trên dja bàn thj xã Cira Là, xây ra ti h 
anh Lé Hài Däng thuc khôi 2 phumg Thu ThUy. Tong dan chó h nuôi 3 con (nuôi 
nhôt trong chuông), den nay diã tiêu hüy 03 con vOi tr9ng hxcng 27 kg 

BnhDai là bnh truyn nhim nguy hirn trên dông vt có vu và ngixYi. ChO, 
mèo là nguôn mang mâm bnh chU yêu. Ngui bj chó dii can nêu không duçic diêu 
trj dr phàng kjp thai së t11 vong. Bnh Dti chi xây ra a nguai khi bj chó, mèo mc 
bnh di hoc nghi di can. 

D chñ dng phàng chông, kim soát duçic bnh Dti trên dan chó, mèo và 
phân dâu không dê triiang hçp nguai ti.r vong vi bnh Dii. Gop phân bâo v sirc 
khóe nguai dan và cong dông trên dja bàn Thj xã. 

Chü tjch UBND th xA yêu câu thñ truâng các phàng, ban ngành, do'n vj thj xa 
lien quan, Chü tjch UBND các phung hin mt so ni dung sau: 

1. Di vri các phtrông Thu Thüy 

Thixc hin ngay các bin pháp chng djch theo Quyt djnh s 
766/QD.CNTY-QLDB ngày 15/4/2022 cüa Chi ciic Chän nuôi và thu y Ngh An ye 
phông, chông bnh D2ti giai doan  2022- 2030 trong dO: 

- H9p Ban chi dto phuing phân cong nhim vii tirng thành viên. 

- Thông tin, tuyên truyên rng rAi trén h thông phát thanh khi, phuang 3 lnI 
ngày: triu chüng, nguy Ca, tác hai  cüa bnh D?i  và các bin pháp phOng chông bnh 
Dii nguYi và dng vat; 

- Thành 1p di lu'u dng kim tra: bt chó thá rông, chó không deo rç mOm 
khi ra ngoài, chó nghi mc bnh Dti. Xu l nghiêm các truiing hcp vi phim hành 
chInh trong quàn l nuôi chó, mèo ma khOng tiêm phOng vàc xin dinh kSi. 

- Phài nuOi nMt tAt cà chó mèo trong phuOng có djch 

- Rà soát tng dan, t chirc tiêm phOng väc xin Dii cho nhng con khOe manh 
dat 100 % con thuc diên tiêm. 

- Xir l dich: thuc hin vic diu tra, xir l dich bênh Dai  trén dông vat va 
ngui bâo dam tuãn thu các quy djnh cii the nhu sau: 



+ To chüc diêutra djch, xác djnh nguyen nhân, ngun gc djch bnh; thng 
kê tong dan, rà soát kêt qua tiêm phông dê có co' s xay dirng k hoich tiêm phông 
khân cap bao vây ô djch và to chirc thirc hin các bin pháp phông, chông djch. Di 
vâi trung hqp ngixñ bj chó dui can hoc ngui có tiêp xUc gn chó Di thI dn 
ngay co' sO' y tê gân nhât dê di.rçc tu van, can thip kjp thai. 

+ T chirc tiêu hñy dng vt mc bnh, nghi rnc bnh Dti theo dung quy 
djnh, trInh tier, thu tiic dam bão không lam phát tan mârn bnh, không gay ô nhim 
mOitruO'ng. 

± To chirc tong ye sinh, khü trüng, tiêu dc khü trüng: ti ô djch và vüng uy 
hiêp tong v sinh, tiêu dc khir trüng 1 lan/i ngày trong 1 tuân du; 2 1n /1 ngày 
trong 2-3 tuân tiêp theo. 

+ Nghiêm c.m mua bàn, git m, sü ding san phrn dng 4t nghi rnc bnh 
Dti, không vüt xác dng vt ra môi truO'ng. 

Chi dao nguO'i chän nuoi, khôi tri.rO'ng và thu y phuO'ng thuO'ng xuyên kiêm tra, 
11am bat tlnh hInh, thirc hin các phông chông bnh Dti. 

2. UBND các phtrO'ng: Nghi Hôa, Nghi Thu, Nghi Thüy, Nghi Hai, Nghi 
Hurvng, Nghi Tan. 

Thirc hin ngay các bin pháp chông djch theo Quyêt djnh so 766/QD.CNTY-
QLDB ngày 15/4/2022 cüa Chi cic Chän nuOi và thu y Ngh An ye phông, chông 
bnh Dti giai do.n 2022- 2030 

- Tang cix?mg tuyên truyên trên h thông phát tharth phu'O'ng ye các bin pháp 
phOng chông bnh Di. 

- Chi do nguO'i chän nuoi, thu y co sO', khOi tru&ng giám sat cht chê dan chó, 
mèo trên dja bàn, nêu phát hin có chó, mèo ôm, chêt, can nguâi nghi ngO' bj Di 
báo ngay v Trung tam djch vii nông nghip thj xà dê lay mâu, xét nghim và can 
thip kjp thO'i. 

- Tiên hành tiêu hüy chó, mèo chét dung k thut kê cã khi chua có kêt qua 
xét nghim bnh. 

-Thirc hin phun tiêu dOc  khü trüng; chi dto nguO'i chän nuOi thirc hin 
nghiêm tüc các bin pháp phOng chng djch, mua vôi, hóa chat khir trüng khu vrc 
chän nuôi cüa gia dInh mInh. 

- Trong diu kin djch bnh dang chuyên biên phiirc tap, tang cuO'ng tuyên 
truyn, vn dng nguO'i dan không tái dan, nhp rnO'i dan chó mèo. 

- Rà soát thng dan, t chuc tiêm bô sung dOi vOi nhtrng con chua tiêm phOng. 
3. Phông Kinh t: 
Phôi hgp các phOng, ban, do'n vj lien quan don dôc, chi d,o LJBND các 

phuO'ng trin khai các giai pháp phOng chOng djch Dai  trên dja bàn. 
4. Trung tam D!ch  vu Nông nghip: 
- Diu tra djch, truy tim nguOn lay, nguy co lay nhiêm, huó'ng dan nguO'i 

chàn nuôi áp diing các bin pháp phOng chOng dich, kiêm soát 0 djcI 
- Phân cong can b trrc tiêp xuông co' sO' dê chi do, huOng dan các bin phãp 

k5 thut t chüc phOng chông djch Dti trên dja bàn thj xa. Chuân doán phân bit dôi 



No'! n/i KIn: 
- Nhu trên; 
- So Nông nghip-PTNT (b/c); 
- Chi cuc CN và TY (dê b/c); 
- TI Thi Oy, TI HDND (b/c); 
- Chü tjch UBND thj xä (b/c 
-Luu VT-UB. 

vOi chó, mèo bj m, chat có biu hiên nghi bj Dti, t chñc 1y mu xét nghim bnh 
(kê cá ngày nghi) 

- Thuc hiên kiêm tra, kiêm soát các hot dng buôn ban, vn chuyn, giêt mô 
dng vt san phâm dng vt ( khi can thiêt). 

- Tham muu cho UBND thj xa các bin pháp phông chông djch; dông thài 
tong hçp, báo cáo kêt qua chông djch bnh và khôi phiic chãn nuôi sau djch bnh 
dng vt 

5. Phông TM chinh- Kê ho,ch: 
Xem xét, bô trI cap kinh phi phông chông djch bnh Di. 
6. Phông Tài nguyen- môi tru'ô'ng: 
Phôi hgp phông Kinh tê, Trung tam djch vi nông nghip và UBND các 

phu6ng hi.ró'ng dn các bin pháp xir 1 môi trung phçic vi cong tác phông chông 
dich bênh Dai. 

7. Phông van hóa và thông tin, Trung tam van hóa TT vã TT: 
Thông tin tuyên truyên kp thô'i chinh xác cho ngu'i dan ye diên biên tInh 

hmnh ye bnh Dti. TInh chat djch tê cüa bênh, bin pháp phông chông bnh. Trung 
hçp du djch, phát tan djch bnh thI xir 1)2 theo pháp lut... nguyen the tuyên truyên 
vüa dam bão phông chông djch bnh vüa bào v san xuât, tránh gay hoang mang 
trong xà hi" Tiêm phOng chó mèo djnh kS là bin pháp hü'u hiu to mien djch chü 
dng, htn chê tôi da bnh dü xay ra trén dia bàn" 

8. Be ngh Uy ban mt trãn to quOc, các to chu'c doàn the cap Thi xã: 
PhOi hgp chat che vo'i các phông, ban, ngành chirc näng, UBND các phurng 

tuyên truyn, vn dng và hu'ng dn các hi viên, doàn viên thixc hin các bin 
pháp phông chng Dti. 

Uy ban nhân dan thj xà yêu câu thu trung các phOng ban, nganh thj xA lien 
quan, chü tich UBND các phrning t chirc thirc hin chi do nghiêm tue các ni dung 
trên./. 

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

Vö Van Hñng 
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