ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 2694 /UBND - KT
V/v triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch
Dịch tả lợn Châu Phi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố;
- Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố;
- Công an thành phố;
- Đội Quản lý thị trường số 1;
- Đội thanh tra -Quản lý an toàn thực phẩm thành phố;
- Đài phát thanh thành phố;
- UBND các phường.
Thực hiện Công văn số 1524/SNN-CNTYTS, ngày 06/10/2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp cấp bách phòng,
chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 05 /10/2020 của UBND thành phố
Bắc Ninh về việc phòng chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
giai đoạn 2020-2025.
Xét báo cáo số 51/BC-TTDVNN, ngày 05/10/2021 của Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp về tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại phường Nam Sơn; Phiếu trả lời
kết quả số 9354/CĐ-XN ngày 05/10/2021 của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung
ương kết luận. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 01 ổ dịch tả lợn châu
phi tại 01 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn trên địa bàn UBND phường Nam Sơn,
làm chết và tiêu hủy 05 con lợn với tổng trọng lượng 250kg.
Để nhanh chóng bao vây, khống chế dịch Dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch
lây lan ra diện r ộng. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các
phường khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách như sau:
1. Phòng Kinh tế thành phố
- Tham mưu UBND thành phố các biện pháp chỉ đạo để phòng chống dịch.
Tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống, khống chế dịch của thành phố,
thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch tả lợn Châu Phi.
- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố chỉ đạo triển khai các
hoạt động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Đôn đốc, phối hợp với các cơ
quan liên quan, UBND các phường trong quá trình tổ chức triển khai các biện pháp
phòng chống dịch. Theo dõi tình hình, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
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2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố
- Tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp với cán bộ thú y các xã, phường
tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn và chỉ đạo tốt các
biện pháp kỹ thuật trong công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các khu
vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn trên địa
bàn nhằm chủ động ngăn chặn vi rút Dịch tả lợn Châu Phi và các mầm bệnh khác.
phối hợp và hướng dẫn nhân viên thú y, cộng tác viên thú y các phường thực hiện
các biện pháp bao vây, dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.
- Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn
lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi (hằng
ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương
tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ
khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại
các cơ sở sản xuất giống…).
- Phối hợp với Chi cục thú y tỉnh tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm xác định
lưu hành bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để kịp thời phát hiện và xử lý khi phát hiện bệnh.
- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện kịp thời cho
công tác phòng, chống dịch. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng
trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch.
- Cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày của các phường, tổng hợp kết quả
công tác chống dịch báo cáo UBND thành phố (thông qua phòng Kinh tế ) và Chi
cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo quy định.
- Tổng hợp tổng đàn, tăng đàn, tái đàn vật nuôi trên địa bàn UBND thành
phố báo cáo về UBND thành phố, Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản, Sở Nông
nghiệp tỉnh Bắc Ninh theo quy định.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ
Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh và kế hoạch của UBND thành phố tham mưu,
bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh.
4. Công an thành phố
Chỉ đạo lực lượng tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo
trật tự an ninh trên các địa bàn; cử người tham gia các chốt tạm thời, Đội kiểm tra liên
ngành khi có dịch xảy ra trên địa bàn theo đề nghị của cơ quan chuyên môn.
5. Đội Quản lý thị trường số 1
Kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật và công tác
chống dịch bệnh tại các phường có dịch. Cử người tham gia các Đội liên ngành
kiểm tra, ngăn chặn vận chuyển, lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn. Xử lý các
trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái phép không rõ nguồn
gốc xuất xứ vào địa bàn thành phố theo quy định.
6. Đội an toàn thực phẩm thành phố
Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện,
xử lý các trường hợp buôn bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép; Quản
lý quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh đối
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với lợn và các sản phẩm từ thịt lợn không rõ nguồn gốc, có nguy cơ lây lan dịch
bệnh trên địa bàn thành phố.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn UBND các phường các
biện pháp xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý môi trường khi phải tiêu hủy lợn với
số lượng lợn lớn hoặc sản phẩm từ lợn đảm bảo vệ sinh môi trường.
8. Đài phát thanh thành phố
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác
phòng, chống dịch bệnh.
- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi và các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
9. Các phường chưa có dịch
- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCDBĐV phường (khi có phát sinh ổ dịch), phân
công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách tới tận các thôn khu nhằm phát hiện
sớm dịch bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời.
- Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa
bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Xây dựng kế hoạch cụ thể phòng
chống bệnh dịch. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy - HĐND - UBND thành phố
về công tác phòng chống bệnh dịch trên địa bàn.
- Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là đàn lợn (có
danh sách nộp về Trung tâm DVNN chậm nhất đến hết ngày 18/10/2021), thực
hiện tiêm phòng theo kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc gia cầm vụ Thu Đông năm 2021. Yêu cầu UBND các phường đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 95% đàn
vật nuôi được tiêm phòng.
- Rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nếu thấy hiện tượng lợn ốm, chết
nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn và
chính quyền địa phương được biết để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Tăng cường kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh
thú y trên địa bàn phường.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống
dịch bệnh cho đàn lợn; tuyệt đối không sử dụng lợn, các sản phẩm từ lợn nghi
mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm thực phẩm.
- Lập cam kết với các hộ buôn bán không buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn
bệnh và sản phẩm của lợn bệnh.
- Khuyến cáo người chăn nuôi tạm ngừng hoạt động tái đàn trong thời
gian có dịch.
- Chuẩn bị nhân lực và vật tư tiêu hủy để thực hiện công tác tiêu hủy khi có
dịch bệnh xảy ra.
- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm,
chợ ... bằng vôi bột và hóa chất sát trùng. Thực hiện phun phòng dịch và bao vây
dập dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
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10. UBND phường Nam Sơn
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch TLCP như các
phường chưa có dịch.
- Tổ chức tiêu hủy số lợn ốm, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh dịch TLCP(đang
lấy mẫu) hoặc lợn có kết quả dương tính với virut DTLCP theo đúng quy định.
- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của hộ có
lợn mắc bệnh, toàn bộ khu vực Khu Sơn Trung, Phường Nam Sơn 01 lần trở
lên/01ngày, và liên tục trong 07 ngày.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCDBĐV phường, thành lập tổ chỉ đạo PCDBĐV,
các tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm tra đôn đốc và xử lý các
trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.
- Lập cam kế tới các hộ chăn nuôi không được mua bán, giết mổ lợn trong
thời gian có dịch. Đình chỉ tạm thời việc giết mổ, buôn bán lợn và các sản phẩm
từ lợn, lập cam kết tới các hộ kinh doanh, giết mổ buôn bán lợn và các sản phẩm
từ lợn trên địa bàn phường đến khi hết dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên
môn.
- Tuyên truyền về tình hình dịch bệnh kịp thời, hướng dẫn người chăn nuôi
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động khai báo khi có lợn
ốm, chết; không vứt xác động vật ra môi trường. Khuyến cáo người chăn nuôi
thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
- Rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là đàn lợn
(có danh sách nộp về Trung tâm DVNN chậm nhất đến hết ngày 14/10/2021).
- Báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày khi có dịch về UBND thành phố
(thông qua Trung tâm DVNN, Phòng Kinh Tế TP) và những vướng mắc trong quá
trình tổ chức thực hiện để kịp thời xử lý.
Công tác phòng, chống dịch Dịch tả lợn Châu Phi là công việc hết sức cấp
bách nhằm nhanh chóng bao vây, dập tắt dịch, giảm thiểu thiệt hại cho người
chăn nuôi. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các phường
nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Sở NN&PTNT (b/c);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP(b/c);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (p/h);
- Các cơ quan liên quan(t/h);
- Lưu VT.

Chu Thanh Hải
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