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  Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2022 đến nay 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 6 huyện xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP), tổng số trọng lượng tiêu hủy trên 58 tấn. Trên địa bàn huyện Tủa 

Chùa từ đầu năm 2022 đến nay chưa phát hiện DTLCP, tuy nhiên nguy cơ bệnh 

DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan trong thời gian tới là rất cao do người chăn 

nuôi trên địa bàn huyện chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng biện pháp an 

toàn sinh học trong chăn nuôi còn hạn chế. 

Thực hiện Công văn số 1778/UBND-KTN ngày 15/6/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn tỉnh.UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người dân bằng nhiều 

hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ bệnh tiếp tục tái 

phát và lây lan ra diện rộng. Thực hiện các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, 

sát trùng chuồng trại môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an 

toàn sinh học nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn vào địa bàn theo quy định. 

 - Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống 

bệnh DTLCP tái phát, thường xuyên thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn xã về UBND huyện để nắm bắt, chỉ đạo (qua cơ quan chuyên môn huyện). 

 - Chủ động kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý 

dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh DTLCP, không để dịch bệnh lây lan trên diện 

rộng. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh hoặc báo cáo 

không kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng, các trường hợp cố tình bán, giết mổ, 

tiêu thụ lợn mắc bệnh, vứt xác lợn và các sản phẩm của lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. 

- Yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện đúng hướng dẫn phòng bệnh của cơ 

quan chuyên môn. Cùng với việc chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tiếp tục 
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khuyến khích, hướng dẫn người dân thực hiện nuôi tái đàn trên địa bàn để khôi 

phục sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn và 

các tổ chức đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi người dân 

hiểu biết về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ bệnh tiếp tục tái 

phát và lây lan ra diện rộng, tăng cường giám sát tình hình bệnh DTLCP và các 

loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác ở động vật trên địa bàn huyện. Thực 

hiện cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

huyện về UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi giám 

sát, theo dõi đàn lợn, khi phát hiện lợn ốm, chết có triệu chứng nghi nhiễm 

DTLCP phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn. 

 - Tăng cường cán bộ xuống địa bànkiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn huyện; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nếu phát hiện lợn ốm, chết có 

triệu chứng nghi nhiễm DTLCP nhằm phát hiện, khống chế kịp thời ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

 - Tăng cường kiểm soát giết mổ, phối hợp với các lực lượng chức năng 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn nhằm ngăn chặn 

nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về sự 

nguy hiểm của bệnh DTLCP, các dấu hiệu nhận biết để người dân khai báo kịp 

thời khi phát hiện bệnh. 

- Tổ chức thực hiện đảm bảo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân 

hè trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh- 

Truyền hình huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện các hình thức tuyên truyền 

bằng các tin, bài, phóng sự trên loa phát thanh, truyền hình, loa di động để người 

dân hiểu rõ sự nguy hại của bệnh DTLCP tự nguyện tham gia cùng chính quyền 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh,thường xuyên vệ sinh, sát trùng 

chuồng trại môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh 

học nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát.  

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể 

huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức cho người dân hiểu biết về tính chất 

nguy hiểm của bệnh DTLCP, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan 

trên địa bàn huyện. 
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Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Huyện ủy;                             (b/c) 

- TT. HĐND huyện;                     

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN, DVNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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