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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh                      
tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật 

 

Ngày 30/9/2020, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật. Tham dự họp có 
các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả sản xuất 
chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 9 tháng đầu năm, phương 
hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp, 
đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các 
cấp trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 9 
tháng qua đã cơ bản đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (một số ổ dịch 
nhỏ xuất hiện nhưng đã được kiểm soát và không để lây lan trên diên rộng). Thời 
gian tới, nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật là rất 
cao do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của các 
đối tượng nuôi; mầm bệnh còn tồn lưu trong các đối tượng nuôi và ngoài môi 
trường; điều kiện nuôi của nhiều cơ sở chăn nuôi không đảm bảo… 

Để đảm bảo an toàn dịch và chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy 
hiểm ở động vật phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất và tăng trưởng của ngành trong năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, 
thành phố tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 
09/CĐ-UBND ngày 21/9/2020 về tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải 
pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, 
đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng tới hộ chăn nuôi, hộ nuôi trồng thủy sản nhằm nâng 
cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, tập trung 
vào một số nội dung: 

- Tuyên truyền làm rõ vai trò tự chủ của hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
trong phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn dịch bệnh; các hộ chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản phải chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, 
chống dịch bệnh, việc bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và vùng nuôi 
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trồng thủy sản chính là bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản và lợi ích kinh tế của chính 
gia đình. 

- Tuyên truyền để người chăn nuôi, cộng đồng dân cư và chính quyền cơ sở 
thấy rõ nguy cơ và tác hại của các đối tượng dịch bệnh ở động vật như: Dịch tả 
lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, các bệnh ở động vật thủy sản; 
khi dịch bệnh xảy ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người sản xuất mà còn ảnh 
hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. 

- Tuyên truyền phải giúp người chăn nuôi hiểu đúng, đủ vai trò, hiệu quả, lợi 
ích của việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. 

- Trong tuyên truyền phải đồng thời giới thiệu các mô hình mới vừa đảm bảo 
an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, vừa quản lý tốt môi 
trường để người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng. 

2. Triển khai tốt đợt tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, đảm bảo 
an toàn, hiệu quả; cùng với các loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn người 
chăn nuôi chủ động mua các loại vắc xin khác để tiêm phòng cho đàn vật nuôi 
theo quy định, nhất là vắc xin Cúm gia cầm. 

3. Triển khai thực hiện hiệu quả Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 
trường tại các vùng trọng điểm chăn nuôi, vùng có nguy cơ cao trên địa bàn để 
tiêu diệt mầm bệnh. 

4. Siết chặt quản lý nhà nước trong việc kê khai hoạt động chăn nuôi; trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vắc xin, thức ăn, thuốc thú y trong chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản; trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, 
gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm. 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá các mô hình chăn 
nuôi (kinh tế tuần hoàn, an toàn sinh học) có hiệu quả và để có kế hoạch nhân 
rộng trong thực tiễn sản xuất. Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến trong tháng 
12/2020. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Đ/c PCT UBND tỉnh PTK; (để b/c) 
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 
bệnh động vật; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Website tỉnh, VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Trần Kha 
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