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uyên truyền, giám sát các biện
g tác phòng chống
dịch bệnh năm

h gửi:

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
Ủy
ổ ức đ
ể huyện
ăn hoá hể thao
ruyền thông huyện
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

những năm qua, trên địa bàn huyện ả
ại dịch bệnh trên đàn
gia cầm như bệnh Dịch tả lợn châu phi (
bệnh lở mồm long móng
bệnh viêm da nổi cục
)… gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của
người dân, tổn thất lớn nguồn ngân sách của nhà nước.
dịch
bệnh là do ý thức chấp hành trong công tác phòng chống dịch bệnh của người dân
còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng vứt xác gia súc, gia cầm bị bệnh ra ngoài môi
trường, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chưa đảm bảo, công tác tiêm phòng
chưa được triệt để
nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh trong năm 2022
những năm tiếp theo là rấ
Để công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm năm 2022 đạt
hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, Ủy
các xã, thị trấn ực hiện tốt một số nội dung sau:
Nông nghiệp và PTNT huyện
hỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan
đến công tác phòng chống dịch bệnh
quy định của Luật T
hông tư
của Bộ Nông nghiệp và PTNT uy định
về phòng chống dịch bệnh trên cạn; Nghị định số 90/2017/NĐ
của Chính phủ uy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đến từng
thôn bản
Phối hợp với Trung tâm ịch vụ nông nghiệp huyện cập nhật thông tin,
theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn
huyện để kịp thời thông tin, cảnh báo hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng,
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
ịch vụ nông nghiệ
hối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Thú y
huyến nông viên giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
địa bàn phụ trách, tuyên truyền đến người dân chủ động thực hiện đồng bộ các biện

pháp phòng dịch là chính, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh
sát trùng phòng dịch, rà soát kịp thời tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi
Xây dựng kế hoạch chủ động phong, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và
phương án ứng phó kịp thời khi có dịch xảy r trên địa bàn huyện;
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Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống
dịch. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác tiêm phòng các loại bệnh
cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện
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Thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại
các điểm chợ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực
thú y, chủ động nhân lực, phương tiện, dụng cụ, hoá chất để vệ sinh tiêu độc khử
trùng trước và sau mỗi buổi chợ bán gi súc, gia cầm sống
Đề nghị Ủ

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và

đoàn thể huyện

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn
viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về thú y để nâng cao nhận thức của
người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
4. Trung tâm Văn hóa

hể thao

ruyền thông huyện

Chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện xây dựng
tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh theo
định hiện hành đến người dân
. UBND các xã, thị trấn
Thành lập
hỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa
g từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách các thôn
ố
Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân thực hiện các biện pháp
phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cấm theo quy định của Luật Thú y; Thông tư
BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về
phòng chống dịch bệnh trên cạn; Nghị định số 90/2017/NĐ CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để nâ
nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
trên địa bàn xã, phân công các thành viên ban chỉ đạo xã bám sát
cơ sở thôn,
theo dõi tình hình dịch bệnh, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các
biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, số con trong diện tiêm
chuẩn bị cho công tác tiêm phòng năm 2022 và xây dựng phương án ứng phó kịp
thời khi có dịch bệnh xảy ra

ổ chức tuyên truyền, hướng dẫ đến từng thôn bản về công tác phun tiêu
độc, khử trùng, thực hiện đồng loạt các biện pháp vệ sinh cơ giới đường làng, ngõ
xóm, các hộ gia đình và thực hiện phun khử trùng để đảm bảo yêu cầu phòng
chống dịch bệnh.
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Giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tại các ổ
dịch cũ, nơi có nguy cơ cao để phát hiện sớm xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới
phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh
lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại kinh tế của người dân.
Kết quả giám sát, tuyên truyền và xử lý vi phạm về công tác phòng chống
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
UBND huyện qua Trung tâm Dịch vụ
g nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND huyện. Thời gian báo cáo
của tháng cuối qu
áo cáo năm trước ngày
hằng năm.
tài liệu tuyên truyền
huyện yêu cầu
vụ nông nghiệp uyện
ơ
trấn thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:

Như
CT, các PCT UBND huyện;
CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
Lưu: VT

Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch
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