
  UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN LỆ THỦY                              Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 
 

     Số: 6588/QĐ-UBND                         Lệ Thủy, ngày 18 tháng 11 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi  

tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

      Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 13692/CĐXN-CĐ ngày 

16/11/2019 của Chi cục Thú y vùng III; 

          Xét Tờ trình số 55/TTr-NN ngày 18/11/2019 của Phòng Nông nghiệp và 

PTNT về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Công bố Dịch tả lợn Châu Phi (African swine fever-ASF) trên địa bàn 

xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Các vùng dịch trên địa bàn huyện 

Lệ Thủy được xác định như sau: 

- Vùng dịch: xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy; 

- Vùng bị dịch uy hiếp: các xã Hoa Thủy, Phú Thủy và Thị trấn NT Lệ Ninh. 

Điều 2. Một số quy định cụ thể ngăn chặn dịch bệnh: 

1. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển lợn 

và các sản phẩm của lợn ra, vào vùng dịch (trừ trường hợp đàn lợn khỏe mạnh, có 

kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) 

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

huyện và UBND xã Sơn Thủy triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn 

lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch theo nội 

dung Công văn số 1228/UBND-NN ngày 07/6/2019, số 1337/UBND-NN ngày 

20/6/2019 và số 1474/UBND-NN ngày 03/7/2019 của UBND huyện Lệ Thủy. 



3. Đối với các xã, thị trấn chưa có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải chủ 

động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc để xử 

lý kịp thời nếu dịch xảy ra. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tham 

mưu UBND huyện xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác ngăn chặn bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 
- Sở NN&PTNT;            (B/c) 

- TV. Huyện ủy;          

- TT. HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- CC Chăn nuôi và TY; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đặng Đại Tình 
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