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CHỈ THỊ
Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm và tai xanh ở lợn
Hiện nay, tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc, cúm gia cầm
và nhất là bệnh tai xanh ở lợn ñang xảy ra và diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều
tỉnh, thành trong cả nước, có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Riêng trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi, trong những ngày cuối tháng 4 và ñầu tháng 5/2010 ñã xảy ra rải rác
nhiều ổ dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc. ðể chủ ñộng phòng chống,
bao vây khống chế, ngăn chặn kịp thời không ñể các loại dịch bệnh nguy hiểm nêu
trên bùng phát và lây lan trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1. UBND các huyện, thành phố:
a) Hoàn chỉnh, phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
năm 2010 của huyện, thành phố trên cơ sở ñó chủ ñộng triển khai thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc và dịch tai
xanh ở lợn. Trong ñó, phải quy ñịnh rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người
ñứng ñầu UBND cấp xã, phường, thị trấn; thôn trưởng, xóm trưởng trong công tác
phòng chống dịch bệnh. Nếu chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý ñể xảy ra dịch trên
ñịa bàn thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh.
b) Tập trung kiểm tra, giám sát thường xuyên và thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh theo phương châm: "phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý
gọn, bao vây ổ dịch từ người dân và cơ sở”; tăng cường thông tin tuyên truyền trên
các phương tiện thông tin ñại chúng, cải tiến nội dung và hình thức tuyên truyền trực
quan sinh ñộng, phù hợp với từng ñịa phương (ñồng bằng, miền núi), nhằm nâng cao
nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm trong việc nhận biết, phát hiện
kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm ñể chủ ñộng phòng, chống. Tuyệt ñối không
ñược dấu bệnh; không bán chạy gia súc, gia cầm bệnh; không vứt xác gia súc, gia
cầm bị bệnh chết bừa bãi; không ñược sử dụng gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc,
gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch thú y.
c) Chỉ ñạo các xã, phường, thị trấn thành lập ngay các tổ giám sát dịch bệnh tại
thôn, xóm, bản, tổ dân phố, nắm chắc số hộ chăn nuôi, số lượng gia súc, gia cầm và
ñịa bàn chăn thả ñể giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng, bao vây, xử lý gọn khi
có dịch xảy ra trong phạm vi hẹp.
d) Tập trung huy ñộng mọi nguồn lực về vật chất và con người trong các hệ
thống tổ chức ñể tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tiêu ñộc, khử
trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, thực hiện tiêm phòng ñầy ñủ cho gia súc, gia

