ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HẠ
Số: 39

/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, Ngày 29 tháng3

năm 2021

V/v thực hiện khẩn cấp phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và yêu cầu
các hộ thực hiện công tác giết mổ tập
trung. đúng quy định.

Kính gửi:
- UBMT TQ các ban, ngành, đoàn thể;
- Chi uỷ, Ban CTMT, thôn Trưởng 11 thôn;
- 3 nhà trường, Trạm y tế;
- Đài phát thanh xã.
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Tình hình Dịch tả lợn Châu Phi.
Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hộ bà Trương Thị Thủy thôn Liên Nhật ,
thôn Liên Nhât, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; dịch xẩy ra làm chết và tiêu hủy 01 con lợn mạ ,
ngày 25/3/2021 Chi cục Thú y vùng III có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi.
2. Dấu hiệu khi nhiễm bệnh:
Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là virus gây sốt huyết với tỉ lệ tử vong 100% đối với lợn bị
nhiễm bệnh. Dấu hiệu lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi có biểu hiện có thể nhận thấy được như
không ăn, lười vận động, nằm ủ rũ, di chuyển bất thường, sốt không ổn định, có triệu chứng
về hô hấp, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, hoặc da phần dưới vùng ngực và bụng,
vành tai, đuôi, chân có thể có màu sẫm xanh tím hay da bị hoại tử, viêm loét mãn tính. Cảnh
báo bệnh dịch tả lợn Châu Phi có đặc điểm lây lan nhanh trên lợn và có diễn biến phức tạp.
3. Mức độ nguy hiểm của bệnh :
Theo nghiên cứu của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), virus gây bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi (ASF) có khả năng kháng khuẩn và khử trùng, tồn tại trong thời gian từ 2 đến 4 tháng tại
một cơ sở bị nhiễm bệnh và từ 5 đến 6 tháng trong thịt bị nhiễm bệnh. Do lợn có khả năng
mang virus này trong thời gian dài và khi mang bệnh thì sẽ rất khó loại trừ được mầm bệnh.
Không những vậy, virus này còn có thể sống sót trong thịt lợn được bảo quản hoặc thịt muối,
thức ăn chăn nuôi.
Trước thông tin về bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở Việt Nam, mặc dù Tổ chức
Thú y Thế giới (OIE) cho biết virus Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) không lây nhiễm sang người;
tuy nhiên Phó Giáo sư Nguyễn Bá Hiên, thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cảnh báo với
truyền thông rằng virus Dịch tả lợn Châu Phi có thể lây truyền sang ruồi, muỗi, gà, vịt, mèo,
chó… và lợn mắc dịch tả Châu Phi có thể mắc thêm bệnh dịch khác như tai xanh, cúm,
thương hàn…và đều có thể gây nguy hại cho sức khỏe của con người.
II. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN XÃ
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
toàn xã nhằm ngăn chặn và hạn chế lây lan dịch, trong đó đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi.
UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đàn gia súc,
gia cầm, Tổ liên ngành của xã, Bí thư, thôn Trưởng, thôn phó 11 thôn, thực hiện nghiêm túc
các nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ban chăn nuôi thú y, Ban
khuyến nông, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc, nuôi
dưỡng đàn lợn tốt; vệ sinh chuồng, trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng ít nhất 2 lần/tuần; không
mua lợn bệnh hoặc lợn không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; không cho phương tiện
vận chuyển thức ăn, vận chuyển lợn bên ngoài vào tiếp xúc với khu vực chăn nuôi; không
đưa thịt lợn, sản phẩm từ lợn chưa qua chế biến chín và không cho lái buôn, người không có
phận sự vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Làm hố sát trùng, phun thuốc khử trùng cho cả
người, phương tiện, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi để tránh không mang theo mầm bệnh vào
chuồng trại, khu vực chăn nuôi; phải sát trùng thật kỹ dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, vật
dụng liên quan trước khi sử dụng; ngăn chặn các nguồn lây nhiễm gián tiếp. Khi có lợn ốm,
chết không rõ nguyên nhân phải báo ngay cho nhân viên thú y, UBND xã để kịp thời báo cáo
lên Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN Thành phố để có xét nghiệm, xử lý.
Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, vận động người chăn nuôi và
các hộ kinh doanh, giết mổ động vật phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch; mua bán, tiêu thụ sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng; chỉ đạo các thôn, giám sát
dịch đến tận hộ chăn nuôi, người chăn nuôi phải khai báo kịp thời khi có gia súc bị ốm chết
hoặc có triệu chứng mắc bệnh với cơ quan thú y và chính quyền địa phương, không dấu dịch,
hạn chế tối đa lây lan dịch.
2. Ban văn hoá; Đài phát thanh, Bí thư, thôn Trưởng các thôn: Thông tin, tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã
có trên địa bàn Xã Thạch Hạ và có nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, các dấu hiệu nhận
biết lợn nghi mắc bệnh; người chăn nuôi chỉ mua lợn giống từ các cơ sở uy tín, có nguồn gốc
rõ ràng, nơi không xảy ra dịch bệnh;
3. UBND xã giao Ban Công an, Ban Quân sự, Tổ liên ngành phối hợp chặt chẻ với Ban
chăn nuôi thú y, Bí thư, thôn Trưởng các thôn, Ban quản lý chợ Trường Tân: Chủ trì, phối
hợp với các ngành tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát tập trung xử lý nghiêm và chấm
dứt ngay tình trạng các hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc không đúng nơi quy định,
sản phẩm của lợn sai quy định, không rõ nguồn gốc. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập giống vật
nuôi vào địa bàn.
4. Các thành viên đoàn công tác, BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của xã:
Thường xuyên bán sát địa bàn được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo, tuyên truyền vận
động nhân dân các hộ chăn nuôi gia súc báo cáo kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu dịch để xử
lý dứt điểm, không được dấu dịch để dịch phát sinh lây lan ra diện rộng. Báo cáo tình hình
thực hiện phòng chống dịch của các thôn về UBND xã qua (Văn phòng HĐND- UBND) tổng
hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố.
5. Ban khuyến nông; Ban chăn nuôi thú y:
- Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh trên lợn nói chung và bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải
pháp phòng chống dịch bệnh;
- Phối hợp với các thôn nắm chắc tổng đàn, tuyên truyền đế người dân, hộ chăn nuôi
không khuyến cáo chăn nuôi lợn tại các khu dân cư, không tái đàn, tăng đàn; hướng dẫn các
hộ đang chăn nuôi phải có quy mô chuồng trại hợp lý, chăn nuôi khép kín, phải có Bioga hợp
vệ sinh, phải đảm bảo công tác VSMT phù hợp với khả năng quản lý và phòng, chống dịch

bệnh của hộ, của thôn. Đề nghị các hộ phải ký cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc theo
quy định về vệ sinh ATTP; Quy định về chăn nuôi thú y.
- Thường xuyên tham mưu cho UBND xã để chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn các
nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, các phương án cụ thể và tham mưu
sẵn sàng vật tư, hóa chất, nhân lực để ứng phó, xử lý dập dịch dứt điểm nếu bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi xảy ra trên địa bàn;
6. Thôn trưởng các thôn thống kê tổng đàn lợn thời điểm hiện tại và báo cáo về Ban
khuyến nông trước ngày 01/4/2021. Đây là vấn đề cấp bách đề nghị các thôn thực hiện
nghiêm túc tránh tình trạng thống kê sót tổng đàn lợn.
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ VÀ VỆ SINH ATTP:
Thực hiện Quy định của các cấp; Thông báo của Thành phố Hà Tĩnh về việc chỉ đạo
các địa phương tuyên truyền nhân dân và các hộ hành nghề giết mổ gia súc tham gia giết mổ
tập trung tại lò giết mổ gia súc tập trung tại xã Thạch Đồng.
Để đảm bảo cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đúng quy định; đảm bảo
cho công tác vệ sinh môi trường đối với các hộ thường xuyên hành nghề giết mổ, vận chuyển,
buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn. UBND xã Thạch Hạ Thông báo với các hộ một số nội
dung sau đây:
- Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện quy định vệ sinh ATTP,
công tác VSMT và vấn đề kiểm dịch trước khi đưa thịt gia súc ra bán trên thị trường đảm bảo
vệ sinh cho người tiêu dùng, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh.
UBND xã giao cho Ban công an; Ban Quân sự; Tổ kiểm tra liên ngành; Cán bộ làm
công tác thú y; Đội quản lý trật tự Đô thị thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ thực hiện và
tham mưu xử lý nghiêm túc đối với các hộ không thực hiện.
- Đề nghị Ban văn hoá, đồng chí phụ trách công tác truyền thanh; Trưởng, phó các
Thôn thông báo nhiều lần trên hệ thống loa của xã, của thôn để nhân dân biết về sự nguy
hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu phi và có phương án phòng chống. Các hộ giết mổ tổ chức
thực hiện nghiêm túc và đề nghị nhân dân mạnh dạn tố giác các hộ đang giết mổ gia súc tại
hộ gia đình làm ảnh hưởng đến công tác VSMT thôn xóm. Làm khó cho việc phòng chống
dịch bệnh và công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nhận được công văn này đề nghị các hộ thường xuyên chăn nuôi, kinh doanh, buôn
bán; vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Nếu hộ nào không thực hiện, Đội kiểm tra liên ngành của thành phố, của xã sẽ kiểm tra đột
xuất tại các hộ và xử lý nghiêm minh theo quy định của Pháp luật hiện hành UBND xã không
can thiệp.
Nơi nhận:
- UBND; Phòng KT thành phố; (Để b/c)
- TT. Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ;
- Chủ tịch, PCT, UBND;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Các ban, ngành, đoàn thể;
- 3 nhà trường, trạm y tế;
- BT 12 chi bộ; Trưởng 11 thôn;
- Các hộ giết mổ gia súc;
- Lưu: VP UBND.

Trương Thế Kỷ

