ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1600/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Yên Thế,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết về một số điều của Luật Thú y;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về Kế hoạch hành động ngăn chặn, ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi xâm nhập vào tỉnh Gia Lai;
Căn cứ vào Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân
thành phố Pleiku về Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó với bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi xâm nhiễm vào thành phố Pleiku;
Căn cứ Thông báo số 7052/TYV6-TH ngày 07/8/2019 về kết quả xét nghiệm
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường
Yên Thế; Xét đề xuất của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tại Báo cáo số
123/BC-TTDVNN và Công văn số 124/TTDVNN ngày 08/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Yên Thế,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai kể từ ngày 08/8/2019.
Công bố giới hạn vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm:
- Vùng có dịch: phường Yên Thế.
- Vùng dịch bị uy hiếp: Xã Biển Hồ; phường Đống Đa.
- Vùng đệm: Xã Tân Sơn, xã Trà Đa, phường Thống Nhất.
Điều 2. Giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch:
1. Trong thời gian có dịch, nghiêm cấm việc mua bán, giết mổ, vận chuyển,
tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ra, vào vùng dịch.
2. Chủ tịch UBND phường Yên Thế chịu trách nhiệm thành lập và tổ chức hoạt
động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp mình, tổ chức tuyên truyền,

phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; cắm biển báo vùng dịch,
triển khai chống dịch theo đúng quy định.
3. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND phường Yên Thế, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập
dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Thông
tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm
phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ tình hình dịch
bệnh động vật trên địa bàn quản lý để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố kịp thời tham mưu cho UBND thành phố
cấp kinh phí đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế,
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chủ tịch UBND phường Yên Thế, Thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND-UBND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Thành viên Ban chỉ đạo PCDBĐV thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KT.
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