
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CĐ-UBND Thạch Thành, ngày       tháng 10 năm 2020 
 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt,  

đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn  

Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn huyện  

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH THÀNH, điện: 
 

   -  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

                      -  Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; 
                        

Thực hiện Công điện khẩn số 26/CĐ-UBND, ngày 18/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tải lợn Châu Phi tái phát, lây lan 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Để khẩn trương kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; kiên quyết không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng, 

gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu các cấp, các ngành, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các gải pháp cấp bách, 

phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định của Luật về thú y, các văn 

bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ; Quyết định số 972/QĐ-TTg, ngày 07/7/2020 

của Thủ tướng Chính Phủ; Công điện khẩn số 01/CĐ-BCĐDTLCP ngày 08/10/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 

7254/UBND-NN, ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tập trung 

chỉ đạo ngăn chăn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch 148/KH-UBND, ngày 31/8/2020 của UBND huyện về việc 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025; 

tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 55/CĐ-UBND, ngày 06/10/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện Thạch Thành; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng 

tâm như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng chống dịch là chính; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an 

toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; bổ sung chất 

dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; rà soát, kịp thời 

tổ chức tiêm phòng bổ sung vác xin cho đàn vật nuôi; phòng các bệnh truyền nhiễm 



nguy hiểm như bệnh Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, tai xanh, bệnh Dại nhất là tại 

các ổ dịch cũ, các vùng có nguy cơ cao. 

- Tổ chức thực hiện đồng loạt cùng thời điểm (trong vòng 7-10 ngày) việc tổng 

vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, 

khu vực chăn nuôi có mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Chấn chỉnh các hoạt động thú y tại thôn, xã để khắc phục những tồn tại, bất 

cập trong công tác phòng chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy 

định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, 

buôn bán các loại vác xin không đảm bảo chất lượng theo định hiện hành; xử lý 

nghiêm các trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi bất chính. 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, vùng có nguy cơ cao 

để phát hiện sớm; cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Xử lý 

nghiêm các trường hợp dấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan diện rộng, gây 

thiệt hại về kinh tế, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý cho UBND huyện trước 15h hàng ngày 

(qua Phòng Nông nghiệp &PTNT và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp). 

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành thu, nộp tiền vác xin tiêm phòng, phòng 

chống dịch bệnh nguy hiểm ở đàn gia súc gia cầm, xong trước ngày 10/11/2020 để 

chuyển trả tiền vác xin cho tỉnh.   

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin, 

diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để chủ 

động các biện pháp phòng, chống dịch.  

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia 

súc, gia cầm; đặc biệt là vận chuyển lợn từ bên ngoài vào địa bàn huyện theo đúng Chỉ 

thị số 09/CT-UBND ngày 17/06/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 486/QĐ-UBND, 

ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện.  

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất để phòng chống dịch bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi. Phân công cán bộ chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại 

các xã, thị trấn; các gia trại, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.  

- Tổng hợp định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các xã, thị trấn, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện 

(trước 15 giờ hàng ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 



Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm; kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi khi có gia súc, gia cầm 

phải tiêu hủy do mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định. 

5. Công an huyện 

 Chỉ đạo lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, 

lập danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ 

động vật, sản phẩm động vật trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; bố 

trí cán bộ tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật khi có yêu cầu. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du 

lịch tích cực triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

nhằm truyền tải thông tin, tác hại của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

7. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện Theo Quyết 

định số 3408/QĐ-UBND, ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện; đến các điểm 

được phân công chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Báo cáo về UBND 

huyện kết quả làm việc trước ngày 25/10/2020. 

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội phối hợp tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện, tổ chức thực hiện 

nghiêm các nội dung tại công điện này. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nếu để xảy bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn do 

lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở NN&PTNT (để b/c); 

- Chi cục CNTY (để b/c); 
- TT: HU, HĐND huyện (để b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (để b/c); 

- Thủ trưởng các ban ngành; 

- Thành viên BCĐ PCD huyện; 

- Bí thư các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, TTDVNN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phạm Đình Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-21T09:31:44+0700
	HÀ NỘI
	Phạm Đình Minh<minhpd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		thachthanh@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-21T15:21:01+0700


		2020-10-21T15:21:46+0700


		2020-10-21T15:22:06+0700




