
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:        /UBND-NN                                 Hải Hậu, ngày     tháng 5 năm 2022 

      V/v tăng cường công tác quản lý  

          dịch bệnh gia súc, gia cầm 

        
      

     Kính gửi:   

     - UBND các xã, thị trấn; 

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

Theo thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định hiện nay 

trên địa bàn tỉnh một số dịch bệnh nguy hiểm ở động vật vẫn đang diễn biến phức 

tạp, như: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh, bệnh Cúm gia cầm,… Trên địa bàn 

huyện từ đầu tháng 4 đã xuất hiện lợn ốm, chết rải rác ở một số xã, thị trấn; đến 

nay dịch bệnh nguy hiểm ở động vật đã cơ bản được kiểm soát và có chiều hướng 

giảm; song vẫn còn có hiện tượng một số chủ hộ chăn nuôi còn dấu dịch không 

khai báo tới chính quyền địa phương, vứt xác động vật chết ra môi trường, đặc biệt 

là trên các tuyến kênh mương làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng tới đời sống sinh hoạt và bức xúc trong nhân dân. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh 

và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, đảm 

bảo môi trường, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

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

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của 

UBND huyện đã ban hành: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/9/2021 về phát 

triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

24/KH-UBND ngày 16/02/2022 về phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản và 

phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022; Công văn số 268/UBND-NN ngày 

19/4/2022 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; 

Công văn số 302/UBND-NN ngày 29/4/2022 về tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát dịch bệnh trên địa bàn; hướng dẫn 

người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện đầy 

đủ việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Khi có lợn, động vật bị bệnh 

hoặc ốm chết phải khai báo UBND xã, thị trấn để cùng phối hợp tổ chức tiêu hủy 

theo đúng quy định, tránh hiện tượng làm lây lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến 

môi trường, bức xúc trong nhân dân. 

- Cử cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời 

những trường hợp không khai báo hoạt động chăn nuôi, dấu dịch làm lây lan dịch 

bệnh; việc kiểm tra, phát hiện do xã, thị trấn chủ động, đồng thời khuyến khích 

nhân dân tố giác đối với các trường hợp dấu dịch, bán chạy, đặc biệt là vứt xác 



  

động vật chết ra môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bằng hình thức 

xử lý hành chính, chuyển cơ quan điều tra (nếu đủ điều kiện). 

- Tiến hành rà soát và triển khai tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, đặc biệt các 

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

Viêm da nổi cục, Dại,... bảo đảm các loại động vật trong diện tiêm phải được 

tiêm phòng. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng vật tư, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú 

y, sản phẩm động vật; quản lý dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật, 

kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng  quản lý các 

cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định 

của pháp luật. 

3. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện 

Tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của dịch 

bệnh và các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh để người 

dân biết, chủ động thực hiện. 

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

tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy;    (Báo 

- Thường trực HĐND huyện;   cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Kỳ 
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