
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NAM TRỰC 

   

     Số:          /UBND - PNN&PTNT 
V/v tập trung chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh 

và thống kê số lượng gia súc, gia cầm  

trên địa bàn huyện. 

         

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Nam Trực, ngày        tháng 8 năm 2022 

                         Kính gửi: 

                                         - Các cơ quan liên quan; 

                                         - UBND các xã, thị trấn. 

  

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn 

huyện đã được các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai 

thực hiện cơ bản đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết chuyển mùa làm 

giảm sức đề kháng của vật nuôi, một số dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và 

có thể lây lan trên diện rộng như: Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Viêm da nổi 

cục trâu, bò,...  

Thực hiện Công văn số 534/UBND-VP3 ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện Nam Trực về 

phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và tiêm phòng vụ 

thu năm 2022, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn.  

1.1. Thống kê số lượng gia súc, gia cầm: Giao Công chức địa chính nông 

nghiệp chủ trì, phối hợp với Trưởng thú y, Trưởng thôn/xóm/TDP tổ chức thống 

kê số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn theo biểu mẫu đính kèm (thời điểm 

thống kê ngày 20/8/2022). Tổng hợp kết quả thống kê (theo mẫu biểu 1 và biểu 

2) gửi về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trước ngày 31/8/2022 để tổng 

hợp báo cáo UBND huyện.  

1.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương và cơ 

sở thôn đội về các quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật; nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh ở động vật; nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn 

dịch bệnh,... 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học; thực hiện vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi; thực hiện kê khai 

hoạt động chăn nuôi theo Luật chăn nuôi với chính quyền địa phương; khi có 

động vật ốm, chết bất thường phải báo ngay cho Trưởng thú y hoặc UBND xã, 
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thị trấn để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng và chủ 

động phòng chống nắng, nóng, mưa, bão cho đàn vật nuôi. 

- Giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật nhất 

là khu vực đã có dịch, chợ, nơi có nguy cơ cao. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi 

dịch bệnh xảy ra đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, bán chạy và 

vứt xác động vật ra môi trường. 

- Tăng cường công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và 

thức ăn chăn nuôi, các hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật; phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Đối với các cơ quan liên quan 

- Giao Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp &PTNT hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật; tổng hợp số lượng gia súc, gia cầm của các địa phương, báo cáo 

UBND huyện và nộp về Sở Nông nghiệp &PTNT qua Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh trước ngày 05/9/2022. 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật; tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu 

tiêm phòng vụ thu năm 20222022 cho các xã, thị trấn.  

  - Trung tâm Văn hóa - TT thể thao phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện về công tác phòng, 

chống dịch bệnh và tiêm phòng vụ thu năm 2022 cho đàn vật nuôi. 

 - Đề nghị UBMT Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện tích cực tuyên 

truyền, vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh và tiêm phòng vụ thu năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                          
- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

            

                   Lưu Văn Dũng     
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