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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2019 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

  

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc "Phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông 

dân các huyện, thành phố chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn 

phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi với các nội dung sau: 

1. Thông tin sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch, mức độ nguy hiểm theo nguyên tắc 

vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm thịt lợn, hiểu đúng, tránh gây hoang mang trong xã hội, quay lưng với các 

sản phẩm thịt lợn an toàn và đảm bảo chất lượng. 

2. Tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, hội viên, nông dân và những 

người chăn nuôi, tham gia buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn, 

cùng vào cuộc để kiểm soát tốt và không để dịch lây lan; thực hiện nghiêm túc 

các quy định của Luật Thú y; phát hiện và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý 

nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và không thực hiện biện pháp chống 

dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan. 

3. Tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân thấy được tác hại của việc 

vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm của lợn nhập khẩu trái phép để mọi người 

hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.  

4. Tuyên truyền về mức và thời gian hỗ trợ của Nhà nước đối với động vật 

nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh 

lây lan; giám sát việc thực hiện tại địa phương để hỗ trợ chính xác cho hộ chăn 

nuôi. 

5. Hướng dẫn người chăn nuôi, phối hợp với thú y cơ sở thường xuyên theo 

dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, 

tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức, hướng dẫn xây dựng các chuỗi 

sản xuất sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để 

tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. 



Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kg (t/hiện) 

- TT Tỉnh Hội(c/đạo); 

- Ban kinh tế; 

- Website HND tỉnh; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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