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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi 
tại thôn Cảo xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh trên 
cạn; 

 Căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 852/TYV2-CĐ ngày 07/4/2019 
của Chi cục Thú y vùng II Hải Phòng; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại Tờ trình số 
50/TTr-TTDVNN, ngày 08/4/2019 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố dịch bệnh 

1. Công bố Bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Cảo, xã Vân Nham, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 08/4/2019. 

2. Vùng dịch uy hiếp xác định gồm các thôn: Toàn Tâm, Đập, Phổng, 
Thuyền, Hét, Pồ Nim xã Vân Nham; Dốc Quýt, Địa Phận, Làng Cà xã Đồng 
Tiến; Gióng, Cốc Lùng xã Đô Lương; Lay I, Lay II xã Thanh Sơn. 

3. Vùng đệm xác định tiếp giáp với vùng bị dịch uy hiếp gồm các thôn: 
Ngòi Ngang xã Minh Tiến; Suối Tràng xã Đô Lương; Liên Phương, Lân Luông 
xã Đồng Tiến; Điển Trên, Điển Dưới, Làng Bàng xã Thanh Sơn.  

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện 

1. Chủ tịch UBND xã Vân Nham khẩn trương chỉ đạo các thành viên Ban 
Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của xã, các thôn, xóm và nhân 
dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Luật 
Thú y, Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh của huyện. Tổ chức tiêu 
hủy đàn lợn bị mắc bệnh; thực hiện các biện pháp bao vây dập dịch, đặt biển 
báo, lập chốt kiểm soát..; nghiêm cấm việc giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ 



 2 

lợn không đủ điều kiện ra vào vùng có dịch; chỉ đạo tổ chức thực hiện vệ sinh 
tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã. 

2. Chủ tịch UBND các xã Đồng Tiến, Thanh Sơn, Đô Lương, Minh Tiến 
chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Luật Thú y, 
Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT. 

3. UBND các xã, thị trấn còn lại chủ động tăng cường thực hiện đồng bộ 
các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019 về việc triển khai các 
giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các văn bản chỉ đạo 
của huyện và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Phòng Nông 
nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cụ thể các 
biện pháp tiêu hủy lợn mắc bệnh; chỉ đạo bao vây khống chế dịch tả lợn Châu 
Phi trên địa bàn xã Vân Nham; báo cáo kết quả thường xuyên về UBND huyện. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho gia 
súc, gia cầm trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 
tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Điều 3. Kinh phí cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi thực 
hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tài chính 
- Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 5, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/h); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chi Cục Thú y; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Trung tâm VHTT & TT huyện; 
- Lưu: VT, TTDVNN. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

    Long Văn Sơn 
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