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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Ngọc Hồi 

(từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020) 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo tình hình dịch bệnh động 

vật trong tuần trên địa bàn huyện như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh động vật 

1.1. Tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP):  Ngày 28/7/2020, 

trên địa bàn huyện Ngọc Hồi phát sinh 01 ổ dịch bệnh tả lợn Châu phi tại thôn Ngọc 

Tặng, xã Đăk Kan. Ngày 29/7/2020, đã tiến  hành  tiêu  hủy  tại  hộ bà Đinh Thị Chín 

thôn Ngọc Tặng với số lượng 10 con/514 kg (Lợn thịt là 10 con/514 kg). 

1.2. Tình hình dịch cúm gia cầm: Ngày 25/7/2020, trên địa bàn huyện Ngọc 

Hồi phát sinh dịch cúm gia cầm (A/H5N6) đã xảy ra tại thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk 

Xú. Ngày 29/7/2020, đã tiến hành tiêu hủy tại hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Sáu, thôn 

Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú với số lượng 553 con (gà trên 80 ngày tuổi là 295 con; 

gà trên 35 ngày tuổi là 258 con). 

1.3. Tình hình dịch Lở mồm long móng (LMLM): Trong tuần, trên địa bàn 

huyện Ngọc Hồi không phát sinh thêm ổ dịch mới. 

2. Công tác chỉ đạo của địa phương 

- Ngay sau khi nhận được thông tin, báo cáo của các địa phương và các ngành 

chức năng về tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện, UBND  huyện đã chỉ 

đạo ngành nông nghiệp, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các địa phương xảy ra 

dịch, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra, 

xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.  

3. Các biện pháp đã triển khai thực hiện 

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo 

đúng quy trình, quy định của ngành chăn nuôi - thú y.  

- Thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy gia súc, gia cầm đúng theo quy định; đồng thời 

thường xuyên giám sát, theo dõi tại các ổ dịch và tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu 

độc khu vực chuồng trại và môi trường chăn nuôi, tổ chức kiểm soát vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật ra, vào vùng dịch trên địa bàn,…nhằm khống chế ngăn 

chặn kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. 
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4. Đề nghị: Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục hỗ trợ hóa chất, vắc xin, 

vật tư,... để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao và ngăn chặn 

kịp thời, hạn chế tối đa sự lây lan ra diện rộng.  

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Sở NN&PTNT (b/c);                                                                 

- Chi cục CN và TY (b/c);                                                            

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm DV NN huyện; 

- Lưu: VT,TH.                               

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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