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Số: 1143 /UBND-NN&PTNT

Sông Lô, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

V/v tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi và một số bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trạm Chăn nuôi
và Thú y, Trung tâm Văn hóa, TT,TT, Trạm Khuyến nông;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến hết sức phức tạp,
đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đã tái phát trở lại ở một số địa
phương trong cả nước, trong đó có một số tỉnh giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc, cộng
với điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, vì vậy nguy
cơ dịch bệnh tái phát và lây lan trên địa bàn huyện là rất cao.Thực hiện văn bản số
5369/UBND-NN2 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc tập trung
phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và một số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như:
Lở mồm long móng, Tai xanh, Tụ huyết trùng, Dịch tả chủng C, Cúm gia cầm ….
phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện. UBND huyện Sông Lô yêu cầu các cơ quan
liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành thực hiện tốt các nội dung sau:
1.Tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng
chống các loại dịch bệnh động vật đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi với
phương châm “chống dịch như chống giặc”; phát huy vai trò trách nhiệm của người
đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban
Bí thư, Quốc hội, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp&PTNT
và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; tránh tư
tưởng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt
các biện pháp, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm đảm bảo an toàn dịch
bệnh trong chăn nuôi và phòng chống bệnh DTLCP, đặc biệt là khi tái đàn; thực
hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng,Tai
xanh ở Lợn, dịch tả chủng C, Cúm gia cầm … cho đàn vật nuôi theo đúng quy định
và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không được bán chạy gia súc
bệnh, không vứt xác gia súc ốm, chết ra ngoài môi trường. Xử lý nghiêm các
trường hợp dấu dịch, không khai báo dẫn đến dịch lây lan rộng, gây thiệt hại sản
xuất và đời sống.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đặc biệt là khu vực có ổ dịch cũ, nguy cơ cao để phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi
có ổ dịch phát sinh.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc,
gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 theo đúng quy
định.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc nuôi tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an
toàn sinh học theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 134/UBND-NN&PTNT
ngày 10/2/2020 của UBND huyện Sông Lô về việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia
cầm và thủy sản nhằm bù đắp thịt lợn thiếu hụt do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổ
chức thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống
truyền thanh cơ sở về các biện pháp chăn nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn
sinh học, an toàn dịch bệnh, để người chăn nuôi chủ động thực hiện.
3. Phòng Nông nghiệp &PTNT:
Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, 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 cho động vật trên địa bàn huyện.
4. Trạm Chăn nuôi và Thú y:
- Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy
định. Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, các cơ quan liên quan để giám sát
quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, sản phẩm
gia súc.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã tăng
cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc,gia cầm, hướng dẫn
người chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng
trại, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện gia súc ốm,
chết, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Lở mồm long móng … phải báo cáo với
chính quyền địa phương vàTrạm Chăn nuôi và Thú y để báo cáo Chi cục Chăn nuôi
và Thú y tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch theo quy định.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, hóa chất, vắc xin tiêm phòng cho gia súc
gia cầm và phun khử trùng tiêu độc đợt 2/2020; phối hợp với các địa phương tổ
chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi
trường chăn nuôi đợt 2/2020 theo đúng kế hoạch.
- 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 đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Lở mồm long móng, Tai
xanh ở lợn, Cúm gia cầm... Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm
theo quy định.
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5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện, Trạm Khuyến nông:
Theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với các cơ
quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật đến người chăn nuôi.
UBND huyện Sông Lô yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn
quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Sở NN& PTNT (b/c);
- TTHuyện ủy-HĐND (b/c);
- Chi cục Thú y;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Sơn
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