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Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

Thực hiện Văn bản số 121/UBND-VP3 ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật. Trước nguy 

cơ cao phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và lây nhiễm 

vi rút cúm gia cầm sang người; UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, 

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

1. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phát triển chăn nuôi 

an toàn, bền vững và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của 

Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản  

chỉ đạo của UBND tỉnh, của UBND huyện. Chủ động bố trí nguồn lực triển khai 

thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và 

phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023. Yêu cầu không chủ quan, lơ là để 

dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng. 

2. Thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về 

những nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tuyên 

truyền để người dân tham gia phát hiện, đấu tranh không tiếp tay cho các hoạt 

động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, 

ốm, chết; khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng các sản phẩm động vật có 

nguồn gốc, đã qua kiểm dịch; đặc biệt thông tin sâu rộng về nguy cơ, tác hại của 

bệnh cúm gia cầm - bệnh có thể lây nhiễm và gây tử vong ở người, các biện 

pháp phòng, chống dịch trên gia cầm, biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với gia cầm. 

3. Phát động Đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để chủ động 

phòng, chống các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn toàn huyện từ ngày 16/3 - 

31/3/2023; nội dung và cách thức thực hiện theo Hướng dẫn số 138/HD-SNN 

ngày 13/02/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng các bệnh, đặc biệt đối với các 

bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả 

lợn, tai xanh, viêm da nổi cục, dại,… 

5. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn/xóm tổ chức quản lý, giám sát, 

báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật, 

nhất là những trường hợp gia cầm ốm, chết bất thường, nghi mắc cúm gia cầm. 

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chủ động lấy mẫu giám sát 

dịch bệnh động vật, nhất là bệnh cúm gia cầm tại các khu vực có nguy cơ cao để 

kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp dịch bệnh phát sinh. 
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6. Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn ngốc, không đảm bảo yêu cầu về  

phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

7. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư, con giống, thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, sản phẩm nông lâm thủy sản; tổ chức thanh tra, kiểm tra phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc thú y 

không đúng hướng dẫn, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép 

lưu hành tại Việt Nam, nhất là đối với thuốc thú y thủy sản nhằm giảm thiểu 

nguy cơ gây tồn dư kháng sinh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

8. Hướng dẫn các cơ sở nuôi thực hiện tốt biện pháp an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, các biện pháp chủ động phòng dịch; thực hiện vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc khu vực nuôi bằng vôi bột, hoá chất; có biện pháp ngăn chặn, tiêu 

diệt môi giới truyền bệnh xâm nhập vào khu vực nuôi; tiêm phòng  đầy đủ  các 

loại  vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng 

tốt đàn vật nuôi. 

9. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, UBND 

các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm, xử lý các ổ 

dịch bệnh động vật; trao đổi, chia sẻ thông tin các bệnh truyền lây giữa động vật 

và người. 

10. Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường 

số 2, Công an huyện phối hợp với ngành Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật trái phép lưu thông 

trên địa bàn huyện. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy  

định của pháp luật. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện chủ động tham gia cùng các cơ quan của huyện, UBND 

các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả. 

Yêu cầu các UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan tập trung triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Chi 
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