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 Kính gửi:     

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện các dịch bệnh ở động vật cơ bản được kiểm 

soát, tạo điều kiện cho sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển. Tuy 

nhiên, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và động vật 

thủy sản dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023 là rất cao. 

Để đẩy mạnh phát triển sản xuất chăn  nuôi, thủy sản và chủ động phòng, 

chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, đảm bảo nguồn cung 

thực phẩm an toàn cho tiêu dùng và xuất khẩu trong thời gian tới, nhất là dịp Tết 

Nguyên đán 2023,UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các  Phòng, ban  

và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của trung ương, tỉnh về phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống  

dịch bệnh động vật, nhất là các kế hoạch đã được phê duyệt: Chỉ thị số 7473/CT-

BNN-TY ngày 08/11/2022 của  Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023; Công 

văn số 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về  tăng  

cường  công  tác  quản  lý  buôn bán,  sử  dụng thuốc  thú y thủy sản trong nuôi  

trồng  thủy  sản. Đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại,  

tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, thủy sản; hướng 

dẫn người nuôi theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động kế hoạch sản xuất, 

đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong thời gian tới. 



 2.  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều  

hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về các quy định của Luật 

Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm, các văn bản 

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

dịch bệnh động vật; phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, hữu 

cơ, VietGAHP, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm,... 

 3. Hướng dẫn các cơ sở nuôi, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học 

công  nghệ, công nghệ số trong quản lý, sản xuất và thực hiện tốt biện pháp an toàn  

sinh học, 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; báo 

cáo chính quyền, cơ quan chuyên môn khi có động vật ốm, chết bất thường;không  

lạm  dụng  kháng  sinh,  thuốc  y  tế,  kháng  sinh  hóa  chất  cấm  sử  dụng  trong 

chăn nuôi,  nuôi  trồng  thủy  sản;tăng  cường chăm  sóc,  nuôi  dưỡng tốt đàn vật 

nuôi, chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trong vụ Đông Xuân. 

 4. Tổ  chức  rà  soát,  tiêmphòng bổ  sung  vắc  xin cho  gia  súc,  gia  cầm,  

bảo đảm  tối  thiểu trên  80%  tổng đàn được tiêm  phòng, đặc  biệt cần chú  ý các  

dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn cổ 

điển,Tai xanh, Viêm da nổi cục, Dại,...; tổ chức tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi 

theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y. 

 5. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở giám sát, quản lý 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh 

xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm 

ngay khi phát hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo 

cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. 

 6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giá cả, chất lượng vật tư thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, sản phẩm nông lâm thủy sản. Đặc biệt cần tổ chức quản lý, 

kiểm soát có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc thú y, vắc 

xin, các sản phẩm hóa chất, sinh học xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy 

sản để giảm nguy cơ gây tồn dư kháng sinh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và  



không ảnh hưởng xấu tới hoạt động xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật; phối  

hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật, 

kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 7. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật 

các cấp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp phát 

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

 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối 

hợp với các Phòng, ban và các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện  

các biện pháp để phát triển  chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động 

vật hiệu quả./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

                     

                       
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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