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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 tại xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTG ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, giai đoạn 2020 – 2025; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

 Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3782/CĐ-XN ngày 30/4/2021 

của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Phó Giám đốc Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Yên Sơn, thành phố 

Tam Điệp. 

Điều 2. Cấm vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn khi chưa có kết quả xét 

nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ra ngoài ổ dịch; kiểm soát chặt chẽ 

việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã Yên Sơn. 

Cấm vứt xác lợn, sản phẩm của lợn ốm chết xuống mương, ao, hồ, sông, suối; tổ 

chức tiêu hủy 100% lợn ốm chết theo quy định. 

Điều 3. Yêu cầu UBND xã Yên Sơn chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện 

đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế Dịch bệnh tả lợn Châu Phi. 
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UBND các phường, xã chưa có Dịch bệnh tả lợn Châu Phi: 

- Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở động vật cấp xã; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh. 

- Theo dõi tình hình Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố và 

các phường, xã khác để chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách theo chỉ đạo 

của UBND thành phố. 

- Trường hợp phát hiện lợn chết không rõ nguyên nhân phải kịp thời báo cáo 

cơ quan chuyên môn cấp trên để xem xét, xác định nguyên nhân. 

- Phường, xã nào để xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi do lơ là, thiếu trách nhiệm, 

Chủ tịch phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và chịu hình 

thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Giao phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND xã Yên Sơn triển khai công tác 

chống dịch theo quy định; đề xuất kịp thời với UBND thành phố tổ chức thực hiện 

các chế độ, chính sách trong phòng, chống, dập dịch; tổng hợp tình hình và kết quả 

công tác phòng chống, dập dịch, thường xuyên báo cáo UBND thành phố để kịp 

thời chỉ đạo. 

Điều 5. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố phối hợp Phòng 

Kinh tế hướng dẫn xã Yên Sơn tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và 

khu vực xung quanh; theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại ổ 

dịch và các phường, xã trên địa bàn thành phố. 

 Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Điều 7. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; các thành viên Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị: 

Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; Chủ 

tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 7; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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