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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Lệ Thủy,  ngày  20 tháng 6 năm 2019 

 
 

                        Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo công tác phòng 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tuy nhiên, ngày 19/6/2019 Cục Chăn nuôi đã 

kiểm tra thực tế công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị 

trấn cho thấy mặc dù tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp 

nhưng đến nay một số hộ, trang trại chăn nuôi lợn vẫn chưa nắm bắt kịp thời 

thông tin về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống. Để bảo vệ 

đàn lợn trước nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, UBND huyện yêu 

cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường. Sử dụng 

hóa chất có chất sát khuẩn cao như vôi bột, dung dịch khử trùng chuyên dụng để 

rắc, phun tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn. Tổ chức vệ 

sinh, khử trùng hàng ngày, hàng tuần theo hướng dẫn tại Công văn số 239/HD-

CNTY ngày 20/6/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Có Công văn gửi kèm 

theo). Gửi văn bản hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho tất cả các hộ 

chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn được biết, thực hiện. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, mua bán lợn trên địa bàn quản 

lý. Lợn và các sản phẩm của lợn khi vận chuyển, mua bán phải có giấy tờ để 

chứng minh nguồn gốc. Đối với lợn có nguồn gốc ngoại tỉnh và các vùng dịch thì 

phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (do cơ quan quản lý thú y cấp tỉnh 

cấp); đối với lợn có nguồn gốc từ các xã trên địa bàn huyện (gần vùng dịch) thì 

phải có giấy khai báo thông tin được UBND xã, thị trấn nơi xuất phát động vật 

xác nhận (có mẫu kèm theo); đối với lợn có nguồn gốc từ ngoài huyện phải giấy 

xác nhận của phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc phòng Kinh tế. 

- Triển khai một số biện pháp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ 

lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn tại Công văn số 1273/HD-

SNN-CNTY ngày 17/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (Có Công văn gửi 

kèm theo).  



2. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện, các phòng ban, đơn vị liên quan kiểm tra công tác triển khai các 

biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của các xã, thị trấn.   

Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện nghiêm túc./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; (b/c) 

- TV. Huyện ủy; (b/c)                                 

- TT. HĐND huyện; (b/c)  

- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- BCĐ PCDB gia súc, gia cầm huyện; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY KHAI BÁO THÔNG TIN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 

VẬN CHUYỂN NỘI TỈNH 

 

                          Kính gửi: - Chốt kiểm dịch động vật tạm thời  

                                          -……………………………………… 

 

Họ tên chủ hàng:……………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày………..tại ………………. 

Điện thoại:……………………………………………………………………… 

Khai báo về thông tin lô hàng như sau: 

1. Động vật 

Loại động vật Giống 
Trọng lượng 

(kg) 

Tính biệt 

(Đực/cái) 
Mục đích sử dụng 

     

     

     

     

Tổng số     

 

Tổng số (viết bằng chữ)………………………………………………………… 

Nơi xuất phát (ghi rõ họ tên, địa chỉ người bán )…………………………..…… 

………………………………………………………………………………… 

Tình trạng sức khỏe động vật:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Sản phẩm động vật 

Tên hàng 
Quy cách 

đóng gói 
Số lượng 

Khối lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng 

     

     

Tổng số     

Tổng số (viết bằng chữ)…………………………………………………………. 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



Tôi xin cam đoan việc khai báo thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật và 

cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y. 

                                                                                 Ngày…… tháng …. năm 2019 

TRƯỞNG BAN THÖ Y XÃ, THỊ TRẤN                         NGƯỜI KHAI BÁO 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN       
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