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THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG

Số: 228 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Khương, ngày 29 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hành động ứng phó khẩn cấp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
xâm nhiễm vào địa bàn thị trấn Mường Khương
Căn cứ Kế hoạch số124/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND huyện
Mường Khương về việcphòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
huyện Mường Khương,
Uỷ ban nhân dân thị trấnMường Khương xây dựng Kế hoạch phòng chống
bệnh dịch tả lợn Châu Phiđịa bàn thị trấn Mường Khương, cụ thê như sau:
I. Tình hình và nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1. Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Lào Cai: Theo thông báo của Chi cục Chăn
nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai, trong thời gian từ ngày 15/02 đến ngày 29/3/2021
trên địa bàn tỉnh lào cai đã phát sinh 02 ổ dịch tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai
và 03 xã, thị trấn thuộc huyện Văn Bàn (Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ,
Khánh Yên) làm 139 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy.
Tại huyện Mường Khương: Từ ngày 24/4/2021, bệnh dịch tả lợn Châu Phi
xảy tại 3 hộ, thôn Séo Tủng, xã Tung Trung Phố làm 22 con lợn mắc bệnh phải
tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy 818 kg.
2. Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy tại thị trấn Mường Khương: Thị
trấn Mường Khương có 17 thôn,TDP, có chợ trung tâm huyện, có đường nhiều
tuyến đườngmòn giáp ranh với Trung Quốc, có 6 thôn giápbiên với Trung Quốc,
có 01 cửa khấu Quốc gia, 01 cửa tiểu thương trao đối hàng hóa giữa hai bên.. Do
đó, nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bản thị trấn thông qua
hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa là rất cao. Phương thức chăn nuôi lợn chủ
yếu ở quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chưa chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi
an toàn sinh học; ý thức thực hiện công tác phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi
bằng biện pháp tiêm phòng chưa cao, cùng với diễn biến bất thường của thời tiết,
làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
3. Tình hình thực tế tại địa phương.
Hiện trên địa bàn thị trấn chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhưng
do vị trí địa lý, tình hình chăn nuôi trong thời gian qua, đặc biệt có chợ trung tâm
huyện Mường Khương là nơi giao lưu buôn bán các mặt hàng thịt lợn và lợn con
thương phấm từ nơi khác vào địa bàn thị trấn đế tiêu thụ, làm tăng nguy cơ xâm
nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
II. Mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện
1. Mục tiêu Chủ động ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi vào địa bàn thị trấn. Kiếm soát, khống chế không để các loại dịch

bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động phát hiện sớm đế thực hiện
các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp và hiệu quả; tạo điều kiện cho chăn nuôi
phát triển bền vững.
2. Nội dung và các giải pháp thực hiện
2.1. Khi chưa có dịch bệnh xảy ra
a) Giải pháp về công tác chỉ đạo Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn. Tố chức triển khai thực hiện “Kế hoạch
khẩn cấp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn”; thành lập
Tố công tác cơ động kiêm tra, kiếm soát việc vận chuyến lợn và sản phẩm của lợn
ra, vào địa bàn thị trấn đặc biệt tại các thôn biên giới.
b) Giải pháp về kiếm soát vận chuyển
Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyến, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn,
sản phấm của lợn mắc bệnh, nghi mắc bênh, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức
cho, tặng của các tố chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Tập trung ngăn
chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyến trái phép
động vật, sản phẩm động vật từ địa phương khác vào địa bàn thị trấn.
c) Giải pháp về quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học
Thống kê đàn gia súc,tái đàn từng tuần, nhằm quản lý tốt việc xuất, nhập
lợn; quản lý vận chuyến, kiếm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý các hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng; quản lý các trang trại, gia
trại chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tố chức triên khai
vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điếm buôn bán,
giết mổ lợn và các sản phấm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực
hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ.
d) Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh
Hướng dẫn người chăn nuôi, khuyến nông thôn, trưởng thôn tăng cường
theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh lợn hoặc lợn chết không rõ nguyên nhân
hoặc sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
e) Giải pháp về truyền thông
Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh của các địa phương trong và ngoài
huyện để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức thông tin, tuyên truyền phố biến rộng
rãi đến Thú y viên, Khuyến nông thôn, trưởng thôn, các hộ chăn nuôi, người tiêu
dùng về mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
2.2. Khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phỉ xảy ra trên địa bàn thị trấn
a) Biện pháp xử lý dịch bệnh
Khi có thông tin nghi ngờ dịch bệnh, khấn trương kiểm tra, xác minh dịch
bệnh báo cáo lên cấp trên.

b) Công tác chỉ đạo xử lý dịch bệnh
Thực hiện chế độ báo cáo và công bố dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo
của cấp trên.
III. Tổ chức thực hiện
1. Khuyến nông viên thị trấn cùng BanChỉ đạophòng, chống dịch bệnh của
thị trấn, phối hợp với thuý y viên, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.
Tham mưu, đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bànthị trấn. Tham mưu UBND thị trấn chỉ đạo kịp thời các tình huống
khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi, tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Văn hóa - Thông tin
Phối hợp với khuyến nông thị trấnxây dựng nội dung tuyên truyên bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi để tuyên truyền trong các buổi tuyên vận, các buổi giao ban,
tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc thông tin
tuyên truyền phải chính xác, kịp thời tránh gây hoang mang cho nhân dân.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị trấn và các đoàn thể thị trấn: Chỉ
đạo các cấp hội viênthôn bản, TDP tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân,
hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
4. Các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn
Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh Dịch tả Châu Phi đến từng gia đình, hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trong trường
hợp xảy ra dịch bệnh báo cáo lên UBND thị trấn thông qua Ban Chỉ đạo phòng
chống Dịch tả lợn Châu Phi(Trưởng ban: số ĐT: 097.750.7862); huy động lực
lượng và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện xử lý tiêu hủy, phun
hóa chất, điều tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh. Huy động các tổ chức Hội ở
địa phương, vận dộng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng,
chống, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn, tổ dân phố nghiêm túc
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể ;
- Các thôn, tổ dân phố;
- Lưu: VT.
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