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Số:        /UBND-NN 
V/v tăng cường công tác quản lý 

về chăn nuôi - thú y và triển khai 

tiêm phòng vụ Xuân năm 2023 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

               Mỹ Lộc, ngày         tháng 03 năm 2023   

   Kính gửi:   

-    Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian gần đây chăn nuôi tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức do giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y liên tục tăng giá, trong khi giá bán sản 

phẩm lại giảm và khó tiêu thụ; áp lực dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn luôn tiềm ẩn 

nguy cơ bùng phát như bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Cúm gia cầm... 

Thực hiện Công văn số 643/SNN-CNTY ngày 15/3/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng, an toàn dịch 

bệnh và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn, và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung về phát triển chăn 

nuôi, 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 Trung 

ương và của UBND tỉnh; đặc biệt tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung 

Kế hoạch số 5219/KH-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện về việc Phát 

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

Công văn số 1105/UBND-NN ngày 14/3/2023 của UBND huyện về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

2. Tổ chức rà soát, thống kê tình hình chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi trang trại 

trên địa bàn (theo mẫu đính kèm), tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện 

trước ngày 20/4/2023 (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT); báo cáo kịp thời, đầy đủ 

tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, huyện; phối hợp thực hiện tốt công tác 

giám sát dịch bệnh để kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh, 

không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

3. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ gia 

súc, gia cầm, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1105/UBND-NN ngày 14/3/2023 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tổng hợp, báo 



cáo kết quả thực hiện theo quy định về UBND huyện trước ngày 27/3/2023 (qua 

Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh. 

4. Chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2023 và tiêm phòng bổ sung hàng tháng. 

Năm 2023, tỉnh tiếp tục hỗ trợ vắc xin Dịch tả lợn, vắc xin Lở mồm long móng, 

vắc xin Viêm da nổi cục; hiện tại tỉnh đang thực hiện quy trình mua sắm các loại 

vắc xin trên, dự kiến đến 01/4/2023 sẽ có vắc xin. 

5. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh 

học trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm; hướng dẫn người chăn nuôi nắm chắc thông tin thị trường để chủ động 

điều chỉnh kế hoạch sản xuất; phát triển các đối tượng con nuôi đặc sản có giá trị 

kinh tế cao được thị trường chấp nhận, dễ tiêu thụ; tận dụng nguồn phụ phẩm trong 

nông nghiệp để chế biến, phối trộn làm thức ăn chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất; 

thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hướng 

dẫn cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được đánh 

giá, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định. 

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

người chăn nuôi và cộng đồng về thực hiện các quy định pháp luật chăn nuôi, thú 

y; nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật (như: bệnh 

Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Dại,...); 

các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

7. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các 

cấp; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư, con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; 

thành lập đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển 

chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan quan tâm chỉ 

đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện 

- MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội; 

- Các Phòng, cơ quan liên quan: NN & PTNT, 

YT,TCKH, KTHT, VH-TT, TN&MT, CA huyện, 

Đội QLTT, Trung tâm VH-TT và TT, TTDVNN; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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