
 

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

Phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Ý Yên 

về việc triển khai “Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2023”; UBND xã Yên Tân triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi, 

thủy sản và phòng chống, dịch bệnh động vật năm 2023 cụ thể như sau: 

I.Mục đích-Yêu cầu 

1. Mục đích 

- Phát triển và duy trì đàn gia xúc, gia cầm, tủy sản, đẩy mạnh phát triển chăn 

nuôi theo hướng an toàn sinh học (ATSH), các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông 

nghiệp (chăn nuôi khép kín) bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng môi trường chăn nuôi an toàn, tăng khả năng khống chế sự phát 

tán và lây lan mầm bệnh ra môi trường. 

- Căn cứ vào tiềm năng lợi thế của từng thôn, triển khai các giải pháp phát 

triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm an toàn có 

truy xuất nguồn gốc; phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản ổn định, bền vững, thực 

hiện đồng bộ, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở động vật; hạn chế nhất dịch 

bệnh nguy hiểm phát sinh, lây lan. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban chi ủy, trưởng thôn về việc chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, 

chống dịch bệnh động vật; 

- Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn dịch bệnh, an 

toàn sinh học; mô hình phát triển nông nghiệp tuần hoàn (công nghệ đệm lót sinh 

học trong chuồng kín); mô hình liên kết chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân về các quy định của pháp Luật 

liên quan tới Chăn nuôi, Thủy sản, Thú y. 



- UBND xã giao cho cán bộ thú y phối hợp cùng các đồng chí trưởng thôn tổ 

chức, thống kê quản lý chặt chẽ đàn, vật nuôi và nắm chắc tổng đàn, đối tượng nuôi, 

nâng cao ý thức của người dân, nhất là hộ chăn nuôi trong việc chấp hành các quy 

định pháp luật đối với ngành chăn nuôi, có giải pháp phát triển các đối tượng chăn 

nuôi phù hợp, chủ động quản lý dịch bệnh trên địa bàn.  

- Công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng, chống dịch bệnh động vật 

phải chủ động, kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định cảu Luật chăn nuôi năm 2018, 

Luật Thủy sản năm 2017, Luật Thú y năm 2015 và phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội của xã. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác phát triển chăn nuôi 

- Đưa các giống năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Ứng dụng các biện pháp 

chăn nuôi An toàn Sinh học, thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin và thực hiện 

tốt công tác quản lý chăm sóc đàn vật nuôi,... 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng giảm dần tỷ lệ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, tăng tỷ 

lệ chăn nuôi tập trung. Chuyển dần chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư ra vùng chăn nuôi 

tập trung trong quy hoạch, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư đồng 

thời tăng khả năng kiểm soát dịch trong chăn nuôi. Tổ chức thực hiện kê khai trong chăn 

nuôi, cam kết tiêm phòng; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên theo dõi cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại theo quy định;  

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, các hoạt động liên quan đến chăn nuôi 

theo quy định của Luật chăn nuôi, Luật thú y. 

2. Công tác phát triển thủy sản 

- Tăng diện tích nuôi theo phương pháp quảng canh sang nuôi thâm canh tăng năng 

suất, sản lượng trên đơn vị diện tích. 

- Bên cạnh nuôi thả các loại cá truyền thống mạnh dạn đưa các giống thủy sản có 

chất lượng, giống mới vào nuôi thử nghiệm đánh giá hiệu quả kinh tế từ các mô hình mới. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình nuôi thả 

nhăm giảm sự ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng năng suất nuôi thả cũng như giảm chi phí 

trong quá trình nuôi 

3. Công tác phòng chống dịch bệnh 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, tạo sự chủ động cho người 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

vav các đối tượng thủy sản. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi An toàn Sinh Học, hướng dẫn quy trình tiêm phòng từng đối 



tượng nuôi, từng loại vacxin nhằm hạn chế xảy ra những loại dịch bệnh nguy hiểm và có 

tính chất lây lan. 

- Tổ chức thống kê toàn đàn gia súc, gia cầm, thống kê các hộ chăn nuôi và tiêm 

phòng triệt để gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, thực hiện việc cam kết tiêm phòng, 

để làm căn cứ xử lý các trường hợp chống đối hoặc không hợp tác trong công tác tiêm 

phòng gia súc, gia cầm làm ảnh hưởng đến an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là những nơi đã có ổ dịch xuất hiện và những khu vực có nguy cư cao xuất hiện dịch 

bệnh để phát hiện sớm, có biện pháp xử lý kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp không 

hợp tác như giấu dịch, vứt xác động vật ra môi trường, vv dẫn đến dịch bệnh lây lan, gây 

ô nhiễm môi trường..... 

- Hướng dẫn hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nuôi theo quy trình an toàn, thực 

hiện tốt chế độ nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn, 

từng điều kiện thời tiết nhằm chủ động nâng cao sức đề kháng của vật nuôi, đảm bảo vệ 

sinh môi trường để hạn chế dịch bệnh cho các đối tượng nuôi. 

- Tổ chức triển khai tiêm phòng chính vụ, ngoài ra tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng 

tháng đối tượng vacxin bắt buộc sau: vacxin Dịch tả lợn đối với đàn lợn. Lở mồm long 

móng đối với đàn trâu, bò, dê, đàn lợn nái và đực giống. Vacxin cho đàn chó, mèo. Ngoài 

ra yêu cầu các hộ mau vacxin Cúm gia cầm , thủy cầm để phòng bệnh Cúm gia cầm. 

Khuyến khích các hộ chủ động tiêm phòng các loại vacxin Tụ huyết trùng lợn và gia cầm, 

Tai xanh lợn, phó thương hàn lợn..., Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng trâu, bò; Dịch tả vịt, 

gà. 

* Lịch tiêm phòng cụ thể như sau: 

Vụ xuân: 

Tiêm chính vụ: 

+ Từ ngày 13/3 đến 20/3/2023/tiêm phòng vacxin (Tụ huyết trùng-phó thương hàn-

Dịch tả lợn) cho đàn lợn. 

+ Từ ngày 21/3 đến 28/3/2023/tiêm phòng vacxin (Lở mồm long móng) cho đàn 

trâu, bò, dê, lợn đực, lợn nái giống. 

+ Từ ngày 29/3 đến 15/4/2023/tiêm phòng vacxin Viêm da nổi cục, đàn trâu, bò; 

vacxin Dại cho đàn chó, mèo. 

+ Từ 16/4/2023 tiêm phòng vacxin Cúm cho đàn gia cầm và thủy cầm 

Vụ thu: 

Tiêm chính vụ: 

+ Từ ngày 15/9 đến 22/9/2023/tiêm phòng vacxin (Tụ huyết trùng-phó thương hàn-

Dịch tả lợn) cho đàn lợn. 



+ Từ ngày 23/9 đến 29/9/2022/tiêm phòng vacxin (Lở mồm long móng) cho đàn 

trâu, bò, dê, lợn đực, lợn nái giống. 

+ Từ ngày 30/9/2022 đến 13/10/2022/tiêm phòng vacxin Viêm da nổi cục, đàn trâu, 

bò; vacxin Dại cho đàn chó, mèo. 

+ Từ 14/10/2023 tiêm phòng vacxin Cúm cho đàn gia cầm và thủy cầm 

Ngoài ra đợt tiêm chính vụ, hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho những gia 

súc, gia cầm mới phát sinh. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, xây 

dựng “Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật 

năm 2022”; 

2. Cán bộ thú y của xã phối hợp các đồng chí trưởng thôn, công an thôn rà 

soát, thống kê tổng đàn, xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận vacxin và xây dựng 

lịch tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm cho từng thôn. 

Tuyên truyền trên thông tin đài truyền thanh xã, thôn về công tác phát triển 

chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023. 

3. Cán bộ địa chính theo dõi, kiểm tra, giám sát không để các hộ tự ý chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản, các vùng nuôi trồng thủy sản 

phải nằm trong quy hoạch và phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên đây là  nội dung, kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống 

dịch bệnh động vật năm 2023, UBND xã yêu cầu các ngành liên quan, các đồng chí 

trưởng thôn cùng toàn thể các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

 Nơi nhận                                                            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

-TT ĐU,HĐND/BC                                                         KT. CHỦ TỊCH 

-CB thú y xã – TH                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- Trưởng thôn-TH 

    - Lưu VP UBND                                                                                

 

                                                                                Nguyễn Văn Đặng 
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