ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

Số: 1919

/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạch Thông, ngày 13 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật
tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Điều 26, Luật Thú y năm 2015 về điều kiện và thẩm quyền công bố
dịch bệnh động vật;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông
nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định
về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về phê duyệt kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025;
Căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 4668/CĐ-XN ngày 30/6/2022 của
Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quang Thuận,
huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn như sau:
1. Thời gian xảy ra dịch: Ngày 29/6/2022.
2. Vùng có dịch: Thôn Nà Hin, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.
3. Vùng bị uy hiếp gồm: Các thôn còn lại của xã Quang Thuận.
4. Vùng đệm: Gồm các xã giáp ranh với xã Quang Thuận.
5. Các biện pháp phòng chống dịch:
- Tiêu hủy toàn bộ lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh
DTLCP.

- Xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm để theo dõi,
giám sát chặt chẽ đàn lợn.
- Tổ chức kiểm soát không để lợn và sản phẩm của lợn được vận chuyển ra
khỏi vùng bị dịch; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong
vùng bị uy hiếp.
- Kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm của lợn trong phạm vi vùng
dịch, vùng bị uy hiếp dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan
chuyên môn.
- Đối với vùng bị dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên
tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần đến khi công bố hết dịch.
- Vùng bị dịch uy hiếp: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên
tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo; 01
lần/tuần liên tục cho đến khi hết dịch, đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét
nghiệm những con lợn có biểu hiện bị bệnh, nghi bệnh để xác định vi rút dịch tả
lợn Châu phi.
- Đối với vùng đệm: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần
suất 01 lần/tuần liên tục cho đến khi hết dịch, đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy
mẫu xét nghiệm những con lợn có biểu hiện bị bệnh, nghi bệnh để xác định vi rút
dịch tả lợn Châu phi.
Điều 2. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
huyện, thành viên BCĐ huyện phụ trách xã Quang Thuận; UBND các xã, thị trấn
chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, các thành viên BCĐ phòng chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp
và PTNT huyện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chủ tịch
UBND xã Quang Thuận và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3 (T/h);
- Chi cục Chăn nuôi &Thú y tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- THKT.
Gửi bản giấy
- Trung tâm Dịch vụ NN huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND xã Quang Thuận;
- Lưu: VT.
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