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    ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1034 /UBND-NN 
V/v tái đàn lợn sau khi hết 

dịch bệnh 

   Đình Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

    

Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1043/SNN-TY, ngày 08/8/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc Công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi và tái đàn lợn sau khi 

hết dịch bệnh. 

Để phát triển sản xuất chăn nuôi ổn định, hiệu quả, bền vững, hạn chế 

thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, đảm bảo nguồn cung cấp thực 

phẩm an toàn cho người dân, phát triển cân đối giữa các loại vật nuôi trên địa 

bàn. UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ 

nôn nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các xã, thị trấn kiểm tra, 

rà soát và tổng hợp số liệu về số hộ bị thiệt hại, số lợn đã tiêu hủy, nhu cầu kinh 

phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện 

công tác chi trả cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu phi 

theo đúng quy trình, thủ tục tại nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

và hướng dẫn liên ngành số 1567/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 07/08/2019. 

Tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh trên 

địa bàn huyện về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh trong chăn 

nuôi như: Các công văn chỉ đạo, báo cáo, hoàn thiện hồ sơ thẩm định đề nghị hỗ 

trợ của xã, thị trấn tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch, tham mưu cho UBND huyện các văn bản trình cấp có thẩm 

quyền xem xét cấp và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy theo 

quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

- Khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học tại hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi nằm trong phạm vi vùng bị 

dịch uy hiếp, vùng giám sát và  vùng chăn nuôi trọng điểm. Phối hợp với các xã, thị 
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trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát và tổng hợp số liệu tái đàn lợn trên địa bàn. 

- Tham mưu xây dựng  quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp với điều 

kiện của địa bàn huyện trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Khuyến cáo người dân chưa nên tái đàn ngay, trường hợp tái đàn hộ dân 

phải được cơ quan chuyên môn cho phép và thực hiện được các biện pháp an 

toàn sinh học trong chăn nuôi: Chuồng nuôi phải có tường bao kín hoặc hàng 

rào kín ngăn cách với khu vực xung quanh, hạn chế tối đa người hay động vật 

khác ra vào tự do; có cổng ra vào riêng; có hố khử trùng hoặc bố trí phương tiện 

khử trùng ở cổng ra, vào….Diệt chuột bằng cách sử dụng bẫy hoặc các loại 

thuốc an toàn có trên thị trường, che chắn không cho chuột, côn trùng  xâm nhập 

vào bên trong chuồng trại và kho dự trữ thức ăn, dụng cụ chăn nuôi… 

Đặc biệt, không chủ quan, nóng vội mà nên nuôi thăm dò với số lượng 

nhỏ trước, sau đó nếu thấy ổn thì mới tăng tiếp quy mô lớn hơn. Bởi, mặc dù các 

vùng dịch đã công bố hết dịch nhưng có thể mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn lưu 

hành và có thể tái dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm 

ngặt 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan chức năng, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để 

chỉ đạo xử lý theo quy định./. 

 

Nơi nhâṇ: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND & UBND huyện;  (eOffice) 

- UBMT Tổ quốc huyện; 

- Huyện đoàn; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ; 

- Hội Nông dân; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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