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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN LẬP THẠCH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 210 /UBND-NN

03 tháng 02 năm 2021
Lập Thạch, ngày ......

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm soát
vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

Kính gửi:
- Các cơ quan: Phòng Nông nghiệp&PTNT, Công an huyện,
Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao;
- Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp &PTNT từ cuối năm 2020 đến nay trên
địa bàn của cả nước đã xuất hiện 10 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) A/H5N6 và
A/H5N1 tại 07 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh
Bình, Phú Yên và Long An) với tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy trên 11.000
con; bên cạnh đó, hiện nay xảy ra hiện tượng buôn bán, vận chuyện trái phép lợn
qua biên giới giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là vận chuyển lợn từ Việt Nam
sang Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy
hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả lợn Châu Phi
(DTLCP), Viêm da nổi cục (VDNC)…sẽ gây thiệt hại tới sản xuất chăn nuôi.
Thực hiện Văn bản số 586/UBND-NN2 ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và
kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, Văn bản số 177/SNN&PTNTCNTY ngày 29/01/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng
cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Để chủ động phòng, chống dịch
bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm; kiểm soát tốt việc vận chuyển
động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện. UBND huyện Lập Thạch yêu cầu
các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện các nội
dung sau:
1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi
chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh Cúm gia
cầm…; áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh
học, thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc
nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh.
2. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên đàn vật nuôi theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp &PTNT, UBND tỉnh và Kế hoạch, các Văn bản chỉ đạo của
UBND huyện: Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 2/10/2020 của UBND huyện về
việc Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện Lập Thạch giai đoạn
2021-2025; Văn bản số 33/UBND-NN ngày 11/01/2021 của UBND huyện về việc
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tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện.
3. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trái
phép đặc biệt là các trường hợp không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ
quan thú y.
4. Phòng Nông nghiệp &PTNT.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát
chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật; triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
5. Trạm Chăn nuôi và Thú y
- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh
học đặc biệt là khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho
đàn vật nuôi.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện việc giám sát chặt chẽ tình
hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch
bệnh xảy ra, không để lây lan rộng.
- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng như: Công an, Quản lý thị trường,…tổ
chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm
động vật trái phép ra, vào địa bàn huyện. Phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đề xuất các biện
pháp ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn. Tổng hợp, báo
cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.
- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh CGC; tuyên truyền, hướng dẫn người
chăn nuôi tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc gia cầm mới nuôi, mới lớn,
chưa được tiêm phòng vắc xin đợt 2/2020;
6. Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao.
Thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản
phẩm động vật trên địa bàn huyện để người dân tích cực chủ động thực hiện.
7. Đội quản lý thị trường số 4
Phối hợp Phòng Nông nghiệp& PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Công an
huyện, các cơ quan liên quan, tập trung triển khai ngăn chặn, kịp thời phát hiện và
xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép gia súc, gia cầm và
sảm phẩm gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện theo quy định.
8. Công an huyện
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Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các trường hợp buôn bán, vận
chuyển gia súc, gia cầm, và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc theo
quy định.
9. UBND các xã, thị trấn
- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi
an toàn sinh học; thực hiện tốt công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi;
chủ động thực hiện vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho
gia súc, gia cầm theo quy định, đặc biệt là vắc xin LMLM gia súc, CGC, Tai xanh
ở lợn, Dại chó, mèo…
- Rà soát đàn gia cầm mới phát sinh, chưa được tiêm phòng đợt 2/2020 để
tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người chăn nuôi tiêm phòng bổ sung vắc xin
CGC chủng H5N1, H5N6 đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn trở lên.
- Tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi gà quy mô trên 1.000 con và nuôi
các loại gia cầm khác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng
đầy đủ vắc xin CGC chủng H5N1, H5N6 (có mẫu bản cam kết kèm theo). Tổng
hợp kết quả báo cáo gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp &PTNT trước
ngày 09/02/2021.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;
đặc biệt là các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm,
xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch,
không khai báo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng gây thiệt hại sản xuất và đời sống
nhân dân.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai
thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT,các PCT UBND huyện (b/c);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VT, NN&PTNT.
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