ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 212 /UBND-VP

Thắng Lợi, ngày 05 tháng 10 năm 2020

Về việc tiếp tục triển khai các
biện pháp phòng, chống Dịch tả
lợn Châu Phi trên địa bàn

Kính gửi:
- Các Tổ dân phố, Làng;
- Cán bộ Chăn nuôi và Thú y phường;
Thực hiện Công văn số: 2780/UBND-KT ngày 01/10/2020 của UBND thành
phố Pleiku về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu
Phi trên địa bàn thành phố.
Hiện nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn ra phức tạp, khả năng tái
phát lại từ các ổ dịch cũ rất cao. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ổ bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa đã qua 13 ngày không phát sinh; tại thị xã Ayun Pa có
02 hộ chăn nuôi dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.
Trước tình hình dịch bệnh nêu trên, để đảm bảo các biện pháp phòng, chống
Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn đạt hiệu quả, UBND phường yêu cầu các TDP,
Làng, cán bộ Chăn nuôi Thú y tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như
sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến Nhân dân cách nhận biết biểu hiện lợn
nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Sẵn sàng phương án, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, vật lực, kinh phí để
ứng phó khẩn cấp khi dịch xảy ra, khống chế nhanh ở diện hẹp, không để bệnh bùng
phát ra diện rộng gây thành dịch.
- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải đăng ký kê
khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và chỉ thực hiện
tái đàn khi có đủ các điều kiện về con giống có chất lượng, sạch bệnh (không mua
con giống không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch để nuôi), sử dụng thức ăn
đảm bảo an toàn, có nguồn gốc và phương thức chăn nuôi phải đảm bảo an toàn sinh
học, an toàn dịch bệnh (ngăn chặn và kiểm soát việc nuôi lợn thả rông).
- Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh khi phát hiện động vật mắc
bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm về UBND phường tổng hợp báo cáo
phòng Kinh tế Thành phố để được hướng dẫn xử lý.
Nhận được Công văn đề nghị các TDP, làng, cán bộ Chăn nuôi và Thú y triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Lưu: VP-UBND.
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