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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                               Lệ Thủy, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại 

cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
 

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 

ban Chỉ đạo PCDBGSGC huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT, Chánh 

Văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện; đại diện Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn.  

Sau khi đặt vấn đề về nội dung cuộc họp, nghe thông báo tình hình bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, ông 

Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, UBND huyện yêu cầu Ban 

Chỉ đạo PCDBGSGC huyện, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, chủ 

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

1. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức họp các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn 

nuôi lợn, cơ sở giết mổ lợn, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi (gọi chung là cơ 

sở) để thông báo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn và ký cam kết 

với các cơ sở không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn 

không có nguồn gốc rõ ràng; không kinh doanh, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ 

thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt tại các địa bàn đang xảy 

ra bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Chỉ đạo, hướng dẫn, giao trách nhiệm cho các cơ 

sở tự chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

Chỉ đạo các đoàn thể, các thôn cùng vào cuộc để phòng chống có hiệu quả 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhất là kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp mua bán, tiêu thụ, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn, kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Chủ động thành lập các chốt tạm thời ở xã, thị trấn để ngăn chặn, kiểm 

soát tình hình dịch bệnh tại địa bàn.   

Đối với xã Thanh Thủy tạm thời dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển 

lợn, sản phẩm từ lợn, thức ăn chăn nuôi ra, vào vùng dịch. 
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2. Phòng Nông nghiệp&PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tham 

mưu UBND huyện thành lập 3 chốt kiểm dịch của huyện (tại ngã tư Cam Liên, 

ngã ba Chợ Mai, tuyến đường 30 giáp Quốc lộ 1) để chủ động kiểm soát, ngăn 

chặn không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng. 

 Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm tại vùng uy hiếp dịch (Hồng Thủy, Cam 

Thủy, Ngư Thủy Bắc) để kiểm tra, có phương án phòng, chống dịch.  

Chỉ đạo tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường đồng loạt vào ngày 

18/6/2019, nhất là tại các trang trại, gia trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn, tại các 

chợ...; thông báo rõ kế hoạch để các cơ sở chủ động phun tiêu độc, khử trùng. 

3. Đội quản lý thị trường số 2 tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản 

phẩm từ lợn, thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn. 

4. Công an huyện phối hợp, tăng cường lực lượng để hỗ trợ trong công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

UBND huyện thông báo cho Ban Chỉ đạo PCDBGSGC huyện, các phòng 

ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.          

   Nơi nhận: 
     - UBND tỉnh; 

     - Sở NN&PTNT;                  

     - TT. Huyện ủy;             (B/c)                        

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - BCĐ PCDBGSGC huyện; 

     - Chi cục CN&TY; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Lãnh đạo VP, CVKT; 

     - Đăng Website UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 

 


		2019-06-17T15:42:17+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy<lethuy@quangbinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		lethuy@quangbinh.gov.vn
	2019-06-17T15:52:33+0700




