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KInh gui: 
- Các Co quan, don vj lien quan; 
- UBND các xä, thj trân. 

Thai gian qua, trên dja bàn huyn tInh hInh chän nuôi co bàn n djnh và 
không phát sinh djch bnh trên dan 4t nuôi. Tuy nhiên, ành hithng cüa djch 
bnh Covid 19 dã lam giá thüc an, vt tu tang cao, vic 4n chuyên, luu thông 
dng vt và san phâm dng Vtt gp nhiêu khó khän - nhât là t.i các trang trai san 
xuât quy mô lón,... Hin nay, hott dng 4n tãi, vn chuyên hành khách và luu 
thông hang hoá dang trng buâc khôi phic, giá mt so san phâm chän nuôi dang 
có xu huó'ng tang, nhât là các san phâm tü lqn... trong khi hoat dng san xuât, 
vn chuyên, buôn ban dng 4t và san phâm dng 4t thung có xu hi.r&ng tang 
vào dip  cuôi näm, djch bnh dng 4t luôn tiêm an nguy co phát sinh gay thit 
hai cho ngithi chän nuôi... 

Tü tInh hInh trên, UBND huyn yêu cu: 

1. UBND các xã, thj trn chü dng giárn sat, quãn 1 ch.t chê tInh hInh 
chän nuôi, djch bnh dng 4t trên dja bàn dê phát hin và báo cáo kjp thôi ye 
UBND huyn (qua Trung tam Djch vi Nông nghip huyn) các tru&ng hçip 
dng 4t ôm, chêt bat thu&ng, dng 4t, san phâm dng 4t nghi 4n chuyên 
không ding quy djnh dê có bin pháp xü 1 phü hqp, hiu qua. 

Trin khai, t chirc dçit tng v sinh, tiêu dec,  khü trüng phm vi toàn 
huyn tü ngày 03/11 ± 18/11/2021 dê tiêu diet, hn chê các 1oi mâm bnh dng 
vt nguy hiêm ngoài môi tnxông, nhât là a nhihig noi có mt d chän nuôi cao, 
chci, diem tp ket, buôn ban, giêt mô dng 4t, noi dä tiêu hug' dng 4t mc 
bênh. 

Hang tháng t chüc tiêm b sung các loti vc xin phông bnh b.t buc cho 
dan 4t nuôi, dam bào tôi thiêu trên 80% tong dan duçic tiêm phông. Tnthc mat, 
to chüc tiém bô sung väc xin phông bnh Viêm da nôi c1ic cho dan trâu, bô tir 
ngày03/11± 18/11/2021. 

Tuyên truyn, 4n dng, huàng dn các cci sâ chän nuOi tang cuang ap 
diing các bin pháp chän nuôi an toàn sinh h9c nhu su diing con giông khoé 
mtnh, Co nguôn gOc rô rang; hn chê nguai ravào chuông nuôi; ngän chin, tiêu 
diet môi giai truyên bnh (ye, chut, muôi, ruôi...) trong chuông nuôi; v sinh, 
tiêu dec,  khu trüng chuông nuôi bang boa chat sat trüng, vôi bet,  nuOc vôi 10 
20%; chü dng phOng chOng mua, bäo, dói, ret cho dan 4t nuOi. Thirc hin ké 
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khai chän nuoi cui mi qu và báo cáo cho chInh quyn dja phucing khi 4t 
nuôi ôm, chét bat thuing, không ban chy, v1rt xác vat  nuôi ra môi tru&ng lam 
lay lan djch bnh. Yêu câu các co s& 4n chuyên, buôn ban, giêtmô dng 4t và 
các san phâm dng vat  không 4n chuyên, buôn ban, giêt mô dng 4t, san 
phâm dng 4t không rô nguôn gôc, dng vat ôm, chêt theo quy djnh. 

Ph& hcip vâi các co quan chuyên mon cüa tinh, huyn trong cong tác quail 
1 hot dng kinh doanh thuôc thu y, thüc an chän nuôi trên dja bàn. Rà soát, 
thông kê, 1p danh sách các Co sâ buôn ban thuôc thu y, thüc an chän nuôi tai 
dja phiicmg (theo biêu mâu) gui ye UBND huyn (qua Phông NN & PTNT 
huyn) truâc ngày 08/11/2021. 

2. Phông NN & PTNT, Trung tam Djch vi Nông nghip huyn hithng dan, 
don dôc cac dja phrnng thirc hin dqt v sinh, tiêu dec, khir trüng, các bin pháp 
phông, chông dói, ret cho dan vat  nuôi và dôi tuqng nuôi trông thuS' san; to chüc 
tiêm b sung vc xin phông bnh Viêm da nôi ci1c cho dan vat  nuôi dam bâo an 
toàn, hiu qua; tham mru UBND huyn cac bin pháp xü 1 kjp thai, phü hqp 
dôi vâi các tru1ng hqp vat  nuôi ôm, chêt bat thumg, han  chê lay lan djch bnh 
ra din rng. 

3.Doàn kim tra lien ngành cüa cüa huyn phi hqp vri UBND các xã, thj 
trân kiêm soát chit the vic kinh doanh thuôc thu y, thic an chän nuôi, vic van 
chuyên buôn ban, giêt mô dng vat,  san phâm dng vat  trên dja bàn; xir iS' 
nghiêm các trir&ng hçip vi phm theo quy djnh. 

4. Trung tam VH — TT — TT phi hçip vói các cci quan chuyên mon cüa 
huyn thithng xuyên thông tin trên h thông phát thanh các quy djnh cüa Luat 
Chän nuôi, Luat  ThuS' san, Luat  Thu y, Luat An toàn thi:rc phâm và các van bàn 
huâng dn thi hành luat;  các quy djnh ye thông tin, báo cáo djch bnh; các bin 
pháp phông, chông djch bnh nguy hiêm & dng vat  dê nhân dan biêt và chü 
dng thirc hin. 

Yêu cu các co quan, don vj, UBND các xã, thj trn trin khai thrc hin 
nghiCm ni dung Cong van, thu&ng xuyên báo cáo kêt qua ye UBN1i huyn 
(qua Phông NN & PTNT huyn) dê chi 
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