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Số:          /MTTQ-BTT 
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pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 9 năm 2018 

 

 

   Kính gửi: - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố;                                          

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 5062-/UBND-KT ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề 

nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về sự nguy 

hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tìm hiểu và nắm được các triệu chứng của 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; vận động người chăn nuôi không tham gia các hoạt 

động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào tiêu thụ trên địa 

bàn; không mua bán lợn, sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch 

của thú y.  

2. Tổ chức tuyên truyền triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các khu 

vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất từ 

nay cho đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

3. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở theo dõi đàn lợn, áp 

dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (hàng ngày vệ sinh chuồng 

trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn 

nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở xuất 

giống;…). 

4. Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn 

gốc trên địa bàn; giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến tận hộ chăn nuôi nhằm 

chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi dịch mới phát sinh. 



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên của MTTQ 

tỉnh triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; (T/h) 

- UBND tỉnh; (Thay b/c) 

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh (qua HSCV); 

- Lưu VT, PT&TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Nhật Hoài 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


		��hoaimn.mt@backan.gov.vn
	2018-09-19T20:51:22-0700


		2018-09-20T15:46:46+0700


		0���vanphong.mttq@backan.gov.vn
	2018-09-20T15:47:06+0700




