ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 675 /UBND-NN&PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Đường, ngày 18 tháng06năm 2020

V/v: Tăng cường các biện pháp
phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Báo cáo số 189/BC-CNTY ngày 10/6/2020 của Chi cục Chăn nuôi
và Thú y tỉnh Lai Châu về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Lai Châu. Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại Bản Màng, phường
Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu. Để chủ động trong công tác ngăn chặn,
phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu các thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra,
Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng dịch tả lợn Châu Phi theo
nội dung Công văn số 532/UBND-NN&PTNT ngày 19/5/2020 của UBND
huyện về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi; cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã tuyên truyền vận
động, hướng dẫn người dân các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn
dịch bệnh.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm đề xuất tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý,
kịp thời, đạt hiệu quả, không để dịch phát sinh, bùng phát trên diện rộng, chuẩn
bị phương tiện, dụng cụ, hoá chất để chủ động phòng, chống khi dịch xảy ra.
Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát
chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển và kinh doanh giết mổ động vật, sản phẩm
động vật ra, vào địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch
phòng, chống dịch bệnh năm 2020, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia
súc, gia cầm.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
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Tiếp tục tăng thời lượng đưa tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình
thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học,
an toàn dịch bệnh.
4. Đề nghị các tổ chức đoàn thể huyện
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các phòng, ban liên
quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi
thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi theo hướng an
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên
môn huyện, tập trung tuyên truyền, vận động hướng dẫn Nhân dân triển khai các
biện pháp cấp bách về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; vận động người
dân thực hiện 5 không trong chăn nuôi; khi phát hiện lợn mắc bệnh, chết phải
báo cáo ngay cho UBND xã, thị trấn đồng thời phải cách ly lợn mắc bệnh và
không được giết mổ, mua bán, vứt lợn mắc bệnh ra môi trường... tổng hợp,
thống kê đầy đủ, chính xác báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp &
PTNT) tổng hợp, để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.
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