
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRỰC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   

Số:         /UBND - NN&PTNT 

V/v tập trung chỉ đạo phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

   

 
 

           Nam Trực, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

   

                  Kính gửi:  

                                    - Các cơ quan liên quan; 

                                    - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp, từ ngày 21/11/2021 trên địa bàn 2 xã Nam Mỹ và Nam Thắng đã xuất 

hiện Dịch tả lợn Châu Phi. Theo kết quả xét nghiệm của Trạm chẩn đoán và điều 

trị bệnh động vật tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

1. Ngày 21/11/2021 tại hộ ông Trịnh Anh Tuấn xóm 7, xã Nam Mỹ tổng 

đàn có 50 con lợn thịt; trong đó có 11con ốm, 02 con chết trọng lượng 149 kg, đã 

tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật.  

2. Ngày 22/11/2021 tại hộ ông Phạm Đình Bang đội 16, Dương A, xã Nam 

Thắng, tổng có 120 con lợn gồm: 110 lợn con lợn thịt, 10 lợn nái, trong đó 2 con lợn 

nái đang bị ốm. 

Từ tình hình trên, để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện chỉ đạo và yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 

tốt một số việc sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các loại 

dịch bệnh khác trên địa bàn; thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương 

để chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, Trưởng thôn xóm làm tốt công tác phát 

hiện, khai báo kịp thời với Trưởng thú y, UBND về hiện tượng vật nuôi ốm chết 

bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định; tuyệt đối không được 

dấu dịch, không giết mổ, bán chạy, không vứt xác gia súc, gia cầm ốm, chết ra 

môi trường. Tổ chức tiêu hủy lợn ốm, chết theo đúng quy định. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về kê khai hoạt động chăn nuôi 

trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của địa 

phương và cơ sở thôn/xóm về nội dung Luật Chăn nuôi và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của tỉnh, huyện, của địa phương để nhân dân biết và thực hiện, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc việc kê khai hoạt động chăn nuôi của các hộ. Nếu địa 

phương nào không ban hành văn bản, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc 

kê khai hoạt động chăn nuôi của các hộ mà để xảy ra dịch đặc biệt liên quan 

đến chính sách hỗ trợ thì Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm.  
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- Giao công chức địa chính nông nghiệp chủ trì phối hợp với Trưởng thú y, 

Trưởng thôn/xóm hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện việc kê khai hoạt động 

chăn nuôi với chính quyền địa phương về loại và số lượng vật nuôi tối thiểu theo 

quy định tại Phụ lục II Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của 

Bộ Nông nghiệp &PTNT (có biểu mẫu đính kèm); Phô tô biểu mẫu kê khai hoạt 

động chăn nuôi (theo biểu mẫu đính kèm) chuyển cho các Trưởng thôn/xóm để 

cung cấp cho các hộ khi có nhu cầu chăn nuôi; định kỳ cuối quý tổng hợp nhu cầu 

chăn nuôi của các hộ báo cáo UBND; UBND có trách nhiệm quản lý, lưu trữ 

danh sách các hộ chăn nuôi trên địa bàn làm căn cứ hỗ trợ khi dịch xảy ra. 

- Giao Trưởng thôn/xóm có trách nhiệm thông báo trên hệ thống truyền thanh 

của cơ sở và hướng dẫn các hộ thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo mẫu, 

định kỳ cuối quý tổng hợp gửi về UBND qua công chức địa chính nông nghiệp. 

- Đối với các hộ có hoạt động chăn nuôi: 

+ Có trách nhiệm kê khai hoạt động chăn nuôi theo mẫu với Trưởng 

thôn/xóm về loại vật nuôi và số lượng tối thiểu theo quy định, thời gian thực hiện 

kê khai từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý. 

+ Các hộ chăn nuôi bị thiệt hại chỉ được xem xét hỗ trợ theo quy định khi 

thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương 

và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất cùng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Khoản 1 Điều 54 Luật 

Chăn nuôi; Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT- BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ 

nông nghiệp &PTNT, có kết quả xét nghiệm bệnh của cơ quan thú y có thẩm 

quyền và biên bản xác định bệnh của cơ quan chuyên môn. Những hộ không 

thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi, khi xảy ra dịch sẽ không được 

Nhà nước hỗ trợ theo quy định. 

* Riêng đối với UBND xã Nam Mỹ và Nam Thắng nơi xảy ra Dịch tả 

lợn Châu Phi thực hiện thêm một số nhiệm vụ sau: 

- Thông báo tình hình dịch bệnh đàn lợn trên hệ thống truyền thanh của địa 

phương để nhân dân và các hộ chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn biết, thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

 - Giao Trưởng thú y, Trưởng thôn, xóm giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến 

tận hộ chăn nuôi, kiểm tra rà soát nắm chắc tổng đàn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh thực hiện vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng nuôi, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi, 

khu vực tiêu hủy lợn; không bán chạy, giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn ốm, 

chết ra ngoài môi trường; tiêu hủy lợn ốm, chết theo đúng quy định, quy trình 

trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm phát tán mầm bệnh.  

- Cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, chống 

dịch hàng ngày về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện.   
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2. Đề nghị Đảng ủy: Tăng cường lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc và các 

Đoàn thể, cấp ủy chi bộ hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện việc kê khai hoạt 

động chăn nuôi và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.       

3.  Đối với các cơ quan: 

 3.1. Phòng Nông nghiệp &PTNT: Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi. Tham mưu kịp thời cho UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh động vật của huyện các biện pháp xử lý khi dịch bệnh xảy ra. 

3.2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Hướng dẫn các địa phương trong việc 

phát hiện dịch bệnh; có biện pháp xử lý kịp thời; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi 

& thú y tỉnh tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm; khoanh vùng dập dịch 

không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

&PTNT tổng hợp tình hình dịch bệnh, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp 

&PTNT theo quy định. 

3.3. Trung tâm Văn hóa-TT-TT: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

&PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 

của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và các biện pháp xử lý 

khi dịch bệnh xảy ra 

         3.4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị của huyện tăng 

cường tuyên truyền vận động hội viên tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch 

động vật. 

          UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

                Lưu Văn Dũng 
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Phụ lục III: 

MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

--------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 
Tên chủ hộ:..................... 

Địa chỉ:................. 

Số điện thoại (nếu có):............ 

Số 

TT 

Loại vật nuôi 

trong quý 

Đơn vị 

tính 

Số lượng nuôi 

trong quý 

Mục đích 

nuôi 

Thời gian bắt 

đầu nuôi 

Dự kiến thời 

gian xuất 

Số lượng vật nuôi 

xuất trong quý 

(con) 

Sản lượng vật 

nuôi xuất trong 

quý (kg) 

Ghi chú 

1                   

2                   

...                   

  

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động 

chăn nuôi nộp bản kê khai trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua thư điện tử, email, fax.            

..., Ngày      tháng     năm ..... 

Họ và tên chủ hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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