
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRUONG Dc 1p — Tir do — Hinh phüc  

S: 7jc/UBND-NN Xuân Trwàng, ngàyjj tháng 11 nàm 2021 
V/v tang cu?ing giám sat djch bnh 

trên dan km 

KInh g1ri: 
- Các cci quan, don vj lien quan; 
- UBND các xã, thj trân. 

Hin nay tInh hInh bnh Djch tã 1cm Châu Phi (DTLCP) dang tái büng phát 
mtnh tti nhiu dja phuGng trong cà nthc - nhât là các tinh mien trung, Ninh BInh, 
Ha Nam... Trên dja bàn tinh Nam Dnh cüng dà phát sinh mt so ô djch tti các 
huyn Trirc Ninh, Vi Bàn, thành phô Nam Djnh, Xuân Tnr&ng. Trong do, tai  huyn 
Xuân TriRing dã phát sinh 02 ô djch Djch tá lcm Châu Phi (DTLCP) ti xã Xuân 
Thuçmg, Xuân Phong vci so luçing 1cm mac bnh phài tiêu hüy là 21 con, tr9ng 
lugng 1cm tiêu hüy là 1.131 kg. Trong khi d, hin nay hot dng 4n chuyên 1cm 
ging, 1cm thjt và các san phâm tü 1cm ye tiêu thii trên dja bàn huyn có xu huàng gia 
tang, nguy co tái büng phát sinh djch DTLCP trên dja bàn huyn là rat 1n. 

Tü tInh hInh trên, UBND huyn yêu câu: 

1. UBNID các xã, thj trn tang cumg kim tra, giám sat, chat ch tInh hInh 
djch bnh trên dan 1cm; hrncng dn các h chän nuôi tái dan theo dung qui djnh, dam 
bào an toàn djch bnh, hin chê thit hai  do djch beth gay ra; phát hin và báo cáo 
kjp thai ye UBND huyn (qua phông NN&PTNT, Trung tam DVNN huyn) các 
trisang hçmp 1cm  ôm, chêt bat thuang dê có bin pháp xü l nhanh, phü hçp, hiu 
qua. Chü dng chuân b hóa chat, vôi bet;  thuang xuyên tuyên truyên cho cac h 
chàn nuoi lam tot cong tác v sinh tiêu dc khir trüng dê phOng chông djch bnh - 
nhtt là tai  các khu virc tiêm an nguy co phát sinh nhu chcc, bài rác thai, noi tiêu hñy 
1cm mac bnh, xung quanh khu v1rc chàn nuôi, chuOng nuOi. . .Vtn dng CáC hi 
chän nuôi tuân thu các bin pháp phông bnh cho dan 1cm, tang cuang áp diing bin 
pháp chän nuôi ATSH dê han  chê djch bnh, dông thai thuang xuyên kiêm tra 
chuông nuôi dê tránh mua tat,  gió lüa, bô sung vitamin, khoáng chat vào thic an dê 
tang süc d kháng cho dan 1cm;  chi nhp 1cm  có nguOn gôc rO rang hoc dã dugc 
kiêmdjch và thirc hin nuôi cách ly theo dOi theo qui djnh. To chirc cho các h vn 
chuyên, buôn bàn, giêt mô 1cm và các san phâm tr 1cm  kI cam kêt thçrc hin các bin 
pháp phOng chông djch bnh dng 4t theo qui djnh. 

Phi hqp vai Doàn kim tra lien ngành cüa huyn thirc hin kim tra, kiêm 
soát chtt ch vic vn chuyên, buôn ban 'cm và các san phâm tü 1cm tren dja bàn. 

2. Các co quan khi nông nghip cüa huyn phân cong lãnh dao,  can bô, 
cOng chc, viên chuc tang cuang xuông dja bàn phi trách d kim tra, don dc và 
hixang dan các bin pháp phOng, chông djch bnh trên dan vt nuôi - nht là bnh 
DTLCP. Giao Trung tam DVNN phôi hcmp vOi PhOng NN&PTNT huyn tham miru 
UBND huyn các bin phàp xir 1,2 kjp thai, can di lucmg hóa ch.t sat trüng du 
phOng dé cap phát ngay cho các dja phuong x1r l các dim phàt sinh djch tà 'cm 
Châu Phi và to chuc cong bô djch theo qui djnh. 
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3. Doàn kim tra lien ngành cüa huyn tang cung kim tra, kiêm soát vic 
vn chuyên, buôn ban 1cm và các san phâm tir lqn trên dja bàn. Xir 1 nghiêm các 
truèng hçip vi phm theo quy djnh. 

4. Trung tam VH-TT&TT huyn pMi hçip chit chê vOi các cc quan khôi 
nông nghip thuäng xuyen tuyên truyên ye các qui djnh cüa pháp 1ut trong lTnh 
virc chän nuôi, thu y, tInh hInh djch beth và các bin pháp phông, chông djch bnh 
trên dan Vtt nuôi dê nhân dan biêt và chü dng thrc hin. 

Yêu c.0 các c quan lien quan, UBND các xã, thj trn thirc hin nghiêm tüc 
các ni dung Cong van nay.!. / 

No'i nhân: 
- TT Huyn Uy, HDND-UBND huyn; 
- Nhis trên; 
- Cong TTDT huyn; 
- Lixu VT, NN&PTNT. 
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