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Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

- Đội quản lý thị trường số 1; 

- Công an Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

 

Hiện nay, trên địa bàn tổ 7, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng đã có 01 hộ 

chăn nuôi tiếp tục mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi sau khi đã được công bố hết dịch, 

các cơ quan chuyên môn liên quan đã phối hợp tổ chức tiêu hủy 27 con theo quy 

định. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân 

dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường tăng cường công tác giám sát dịch 

tả lợn Châu phi, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống 

dịch. 

- Tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND Thành phố khi có dịch tả lợn Châu 

phi xảy ra và tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan. Trực tiếp 

xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn khi có dịch bệnh xảy ra nhằm thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh lấy mẫu xét nghiệm 

để phát hiện dịch bệnh. 

- Hướng dẫn hộ chăn nuôi bị dịch bệnh thực hiện các biện pháp tiêu hủy 

theo đúng quy định. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch 

ngay khi phát hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch 

thú y đối thịt lợn. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông 



tin đại chúng của Thành phố về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu phi. 

Khuyến cáo người người chăn nuôi lợn cần tái đàn thận trọng, chỉ mua con giống 

từ những cơ sở có uy tín trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y, 

thực hiện chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học. Đối với người tiêu dùng 

chỉ sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ và vệ 

sinh thú y làm thực phẩm. 

4. Đội Quản lý thị trường số 1, Công an Thành phố 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn các sản phẩm lợn ra, vào 

địa bàn Thành phố, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép thịt lợn 

vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 5. UBND các xã, phường 

 - Thực hiện tuyên truyền đến toàn bộ các hộ chăn nuôi lợn, các chủ cơ sở 

giết mổ trên địa bàn xã, phường nhằm nâng cao ý thức cho các hộ chăn nuôi trên 

địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch: Thường xuyên vệ sinh 

chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng 2 lần/tuần, có hố sát trùng khi vào khu chăn 

nuôi, giết mổ, có hàng rào bao quanh khu chăn nuôi, có hệ thống xử lý phân và 

nước thải đầy đủ, hạn chế người ra vào khu chăn nuôi. Đối với giống: cần mua 

giống tại cơ sở có nguồn gốc giống rõ ràng, có giấy kiểm dịch đầy đủ khi đưa 

giống về chăn nuôi. 

- Tuyên truyền và quán triệt thực hiện nghiêmtúc các quy định của Luật thú 

y và các thông tư, nghị định hướng dẫn về phòng chống, dịch bệnh. 

- Thống kê các hộ chăn nuôi lợn theo báo cáo hàng tháng (yêu cầu thống kê 

đầy đủ nội dung: họ và tên chủ hộ, số lợn thịt, số lợn con, số lợn con theo mẹ, số 

lợn đực giống). 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

đơn vị báo cáo về UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế Thành phố) để tổng hợp 

và có hướng chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, các phó CVP; 

-  Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Công thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Trung 
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