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BÁO CÁO
Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
(Đến 16h ngày 25/5/2019)
Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi (DTLCP) và các biện pháp tổ chức, triển khai trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Sau khi nhận được thông tin trên địa bàn tỉnh xuất hiện lợn ốm, chết tại
một số địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú
y kiểm tra và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm bệnh, cụ thể.
-Tại huyện Chiêm Hóa: Ngày 25/5/2019 phát sinh lợn mắc bệnh DTLCP
tại 02 thôn của xã Vinh Quang, số lợn tiêu hủy 45 con.
- Tại huyện Hàm Yên: Ngày 25/5/2019 phát sinh lợn mắc bệnh DTLCP
tại 01 thôn của xã Đức Ninh, số lợn tiêu hủy 20 con.
- Tại huyện Sơn Dương: Ngày 25/5/2019 phát sinh lợn mắc bệnh DTLCP
tại 01 thôn của xã Thiện Kế, số lợn tiêu hủy 92 con.
(có biểu chi tiết kèm theo)
2. Các biện pháp đã triển khai
- Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã ban hành Công điện khẩn số
01/CĐ-UBND ngày 23/5/2019.
- Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Sơn Dương đã tổ chức tiêu hủy triệt
để lợn bị bệnh theo quy định khi kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh
DTLCP đảm bảo vệ sinh môi trường. Thành lập các Chốt kiểm dịch tạm thời để
ngăn chặn, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào
vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm
lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.
- Các huyện đang thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa
bàn; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. Định kỳ tổ
chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn
bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày
thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn;
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vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi
theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân để mọi
người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, chủ động tự giác, tự nguyện thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền cho nhân dân trên địa
bàn thực hiện nghiêm "5 không" trong phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi: Không
giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu
thụ thịt lợn bệnh, thịt lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng
thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.
3. Đề nghị
- Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các
cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ
sức thực thi nhiệm vụ.
- Ủy ban nhân dân các huyện kịp thời hỗ trợ tài chính cho người chăn
nuôi có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định
02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ
sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch
bệnh; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019, Nghị quyết phiên họp Chính
phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019.
- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Sơn Dương hoàn thiện các thủ tục
công bố bệnh DTLCP tại xã Đức Ninh và Thiện Kế theo quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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