
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
 

 

Số:            /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Khương, ngày       tháng 6 năm 2020 

 
BÁO CÁO NHANH 

Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mường Khương  

(Từ15h00’ ngày 02/6 đến 15h00’ ngày 03/6/2020) 

 
 

1. Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn. 

- Chỉ đạo tổ kiểm soát cơ động của huyện, của xã, thị trấn chủ động kiểm 

tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào địa bàn. 

- Tiếp tục chỉ đạo rắc vôi bột, phun hóa chất, kiểm soát bệnh dịch tại các 

hộ chăn nuôi lợn, thôn của các xã; tổ chức tiêu hủy lợn bị dịch bệnh theo quy 

định. 
 

2.Tình hình dịch bệnh 

Từ 15h00’ ngày 02/6 đến 15h00’ngày 03/6/2020 trên địa bàn huyện Mường 

Khương phát sinh 02 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi của 02 hộ/1 thôn, xã 

Bản Xen trọng lượng tiêu hủy 239 kg; lũy kế đến nay đã thực hiện tiêu hủy 53 

con lợn mắc bệnh/08 hộ/05 thôn/03 xã: Nấm Lư, Lùng Vai, Bản Xen tổng trọng 

lượng tiêu hủy 2.925 kg. 
 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
 

Trên đây là báo cáo nhanh của UBND huyện Mường Khương về tình hình 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 15h00’ ngày 03/6/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh; 

- TT: Huyện uỷ; 

- HĐND-UBND huyện; 

- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh; 

- Lưu: VT, PNN&PTNT (01 bản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Đinh Trọng Khôi 
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