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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày       tháng 10 năm 2021 

   

    Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan. 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện một số dịch bệnh 

truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi như 

bệnh bệnh Cúm gia cầm (CGC) xuất hiện trong tháng 02 đã buộc tiêu hủy 253 

con gia cầm; bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò xuất hiện từ tháng 

3 đến 7/2021 với số gia súc phải tiêu hủy là 43 con; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp tính đến ngày 21/10/2021 đã tiêu hủy 1.253 

con lợn. Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tiếp 

tục xảy ra vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là rất cao. 

Để chủ động kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm phát 

sinh, xâm nhiễm và lan ra diện rộng gây thiệt hại, góp phần bảo đảm nguồn 

cung, bảo đảm an toàn thực phẩm trong các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 

2022, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo: Công điện số 

4154/CĐ-BNN-TY ngày 02/7/2021, Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 

18/5/2021, Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 08/10/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021; Kế hoạch số 14/KH-

UBND ngày 25/01/2021, Văn bản số 82/UBND-NN ngày 27/01/2021 và Văn 

bản số 1580/UBND-NN ngày 21/10/2021 của UBND huyện Gia Viễn. 

- Bố trí nguồn lực, chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật của địa phương theo quy định; dự trữ hóa chất bằng nguồn 

ngân sách địa phương để xử lý môi trường tại các khu vực nguy cơ cao; đẩy 

mạnh việc xây dựng và phát triển cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch bệnh nhất là tại 

các khu vực có ổ dịch bệnh cũ, khu vực có nguy cao để phát hiện sớm, cảnh báo 
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và xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý 

dứt điểm các ổ dịch đang lưu hành không để tiếp tục lây lan, dây dưa kéo dài; 

chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh; báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định. 

- Tích cực tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ trong chuỗi 

nông nghiệp tuần hoàn; vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng 

nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài 

vật chủ trung gian truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi. 

- Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở 

môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn 

bán, giết mổ động vật, địa bàn thường xuyên xảy ra dịch bệnh. 

- Thành lập Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật, nhất là bệnh DTLCP, CGC, VDNC. 

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

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh động vật năm 2022; tổ chức giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm dịch bệnh, 

khoanh vùng, xử lý không để dịch bệnh lan rộng. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật trái phép; phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra, 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại thức ăn 

chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y không bảo đảm chất lượng theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật tại các xã, thị trấn; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dich bệnh COVID-19 theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện: Chỉ đạo hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu 

rộng và có các nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch 

bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. Kịp thời biểu dương 

các đơn vị, cá nhân làm tốt, phê bình các đơn vị, cá nhân chủ quan lơ là trong 

công tác phòng chống dịch. 

4. Các cơ quan, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh; bố trí nguồn lực cần thiết, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử 
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lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản 

phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hùng Khánh 
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