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Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 
 

Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm ở động vật phát sinh, lây lan ra diện 

rộng là rất cao do các loại mầm bệnh nguy hiểm vẫn tồn tại, lưu hành ngoài môi trường 

như vi rút cúm gia cầm A/H5N1, Dịch tả lợn Châu phi…; thời tiết đang trong giai đoạn 

chuyển mùa ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi; chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng 

lớn, chưa đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; người chăn nuôi chưa chủ 

động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định, chưa 

chú trọng công tác tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; còn tình trạng giấu 

dịch, bán chạy động vật ốm, chết. 

Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm 

bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ tiêu dùng nhất là dịp cuối năm, không để giá thực 

phẩm tăng đột biến do thiếu nguồn cung, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 
- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát 

triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật theo Kế hoạch số 

16/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về phát triển sản xuất chăn nuôi, 

thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; các xã, thị trấn cần bố trí 

nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch đã được UBND huyện 

phê duyệt.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện (vật tư, nhân lực) để thực hiện tháng khử trùng tiêu 

độc, triển khai đợt tiêm vắc xin vụ Thu năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an 

toàn, hiệu quả 

- Tổ chức thống kê tổng đàn vật nuôi, đăng ký chăn nuôi theo Luật chăn nuôi 

2018, quản lý và theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.  

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng; đăng ký số lượng, chủng loại, thời gian 

nhận vắc xin với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để được cung ứng đầy đủ, kịp thời 

(ngân sách nhà nước hỗ trợ vắc xin Dịch tả lợn để tiêm cho đàn lợn; vắc xin LMLM để 

tiêm cho trâu, bò, dê và đàn lợn nái, lợn đực giống; vắc xin Viêm da 

nổi cục tiêm cho đàn trâu, bò). 

- Tỷ lệ tiêm phòng của các xã, thị trấn phải đạt ít nhất 80% tổng đàn thuộc diện 

tiêm trở lên. 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi đẩy mạnh việc tăng đàn, đa dạng các đối tượng 

nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học, chăn nuôi đệm lót sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu 

vực chuồng nuôi bằng vôi bột, nước vôi, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh; có 

biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt môi giới truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi; thực 



hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; báo cáo khi có động vật ốm, chết bất thường; tăng 

cường chăm sóc, nuôi dưỡng và chủ động phòng chống mưa, rét cho đàn vật nuôi. 

Theo dõi đàn vật nuôi trong suốt quá trình tiêm phòng; hướng dẫn người chăn nuôi chủ 

động mua thêm các loại vắc xin khác (không được nhà nước hỗ trợ như Cúm gia cầm, 

Tai Xanh, Dại…)  để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy trình chăn nuôi.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, tác hại của dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin; trách 

nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát, khai báo khi có gia súc, gia cầm 

ốm, chết bất thường và chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật; vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

a. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ NN 

- Kiểm tra, quản lý, giám sát các xã, thị trấn việc sử dụng các loại vắc xin, thuốc 

khử trùng được nhà nước hỗ trợ đúng mục đích, tránh thất thoát lãng phí; đôn đốc các 

xã, thị trấn lập hồ sơ tiêm phòng vắc xin hỗ trợ theo quy định và gửi về Trung tâm 

Dịch vụ NN trước ngày 03/11/2022 để tổng hợp. 

- Trung tâm Dịch vụ NN phối hợp với Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh chủ động 

giám sát, phát hiện dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật để kịp thời cảnh báo, 

xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh. Khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm phải kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân gây bệnh và hướng 

dẫn biện pháp xử lý phù hợp không để dịch kéo dài, lây lan diện rộng. 

- Trung tâm Dịch vụ NN hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, tiêu độc khử trùng; 

phân bổ thuốc khử trùng cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng trên phạm vi toàn huyện; trong đó cần tập trung thực hiện tại các xã, thị 

trấn có ổ dịch cũ, tổng đàn gia súc, gia cầm lớn và vùng có nguy cơ cao. Thời gian thực 

hiện tiêm phòng toàn huyện từ ngày 16/9/2022 đến 16/10/2022; thực hiện tháng khử 

trùng tiêu độc đồng loạt từ ngày 15/10/2022 - 31/10/2022. 

b. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao 

Thường xuyên tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh 

huyện về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và các biện pháp phòng, chống.  

c. Đội quản lý thị trường số 02, Công an huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm DVNN để kiểm tra, giám 

sát việc vận chuyển, giết mổ động vật; buôn bán thuốc, vắc xin thú y, thức ăn chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, nhất là động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y không rõ 

nguồn gốc lưu hành trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

Nguyễn Đức Du 
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