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BÁO CÁO NHANH
Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Krông Pa.
(Tính đến ngày 14/9/2022)
Căn cứ vào tình hình diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
huyện, UBND huyện báo cáo như sau:
1. Tình hình dịch bệnh:
Vào ngày 08/9/2022, tại 01 hộ dân (ông Phạm Văn Sinh) thôn Quỳnh Phụ-xã
Ia Rsươm phát hiện lợn có triệu chứng mắc bệnh (số lợn trong chuồng 60 con).
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu xét
nghiệm, ngày 12/9/2022 Chi cục thú y vùng V trả lời kết quả xét nghiệm tại Công
văn số 1082/TYV5-TH là mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu
Phi. Đến thời điểm hiện nay (ngày 14/9/2022) có 39 con bị mắt bệnh chết, tiêu hủy.
Ngay sau khi nhận được kết quả của Chi cục thú thy vùng V, Ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch và tiến
hành tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn.
2. Công tác phòng chống dịch bệnh:
- Ngay sau khi có kết quả dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi,
UBND huyện đã tiến hành lập biên bản kiểm đếm và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc
bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục khu vực có dịch, đường ra vào có dịch
và các khu vực có nguy cơ cao. Ban hành Quyết định Công bố bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn xã Ia Rsươm (Quyết định số 515/QĐ-UBND, ngày
13/9/2022 của UBND huyện) và văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc triển
khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn triển khai công
tác chống dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch theo
nội dung Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND huyện về
phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2022 trên địa bàn
huyện Krông Pa; Đối với UBND xã Ia Rsươm phối hợp với Trung tâm dịch vụ
nông nghiệp thực hiện tiêu hủy dịch bệnh.
- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan,
các xã chưa có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải chủ động và tăng cường công
tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh để hạn chế nguồn bệnh vào địa bàn
đồng thời xử lí kịp thời nếu có dịch xảy ra. Đồng thời, tiếp tục tăng cường theo

dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; Tổng hợp báo cáo định kỳ trước 15
giờ hàng ngày và báo cáo đột xuất theo quy định.
3. Kiến nghị: Đề nghị các sở ngành liên quan xem xét hỗ trợ thuốc hóa
chất cho huyện tổ chức phun tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực vùng có
dịch và vùng đệm nguy cơ có dịch; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình có
lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy.
Trên đây là báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn
huyện Krông Pa, UBND huyện báo cáo các sở ngành liên quan quan tâm, xem
xét./.
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- UBND tỉnh (b/c);
KT. CHỦ TỊCH
- Sở Nông nghiệp&PTNT (b/c);
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