ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ
Số: 1053 /UBND-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Ngự, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp kiểm soát, phòng,
chống dịch bệnh cho đàn gia súc,
gia cầm trên địa bàn Huyện

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
Đoàn thể Huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện;
- Ban Chỉ đạo 389 Huyện;
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường
Phước, Đồn Biên phòng Cầu Muống;
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thường Phước;
- Trạm Kiểm dịch động vật Cửa khẩu Quốc
tế Thường Phước;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 546/UBND-KT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (đính kèm văn bản),
Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo
Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện) chủ trì, phối hợp với các ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các xã,
thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của
Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(1) và các văn bản chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh(2). Tập trung kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn
1 Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức tiêm phòng
khẩn cấp vắc-xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò; Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh VDNC trên trâu, bò; Công văn số 2746/BNN-TY ngày 12/5/2021 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh VDNC trên trâu, bò; Hướng dẫn số 4249/HDBNN-TY ngày 14/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống,
nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP; Công văn số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.
2 Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 07/10/2019 về Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025; Kế
hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/4/2020 về tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh DTHCP giai đoạn 2020 - 2025;
Công văn số 81/UBND-KT ngày 02/2/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống
dịch CGC và kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới; Công văn số 126/UBND-KT ngày 03/3/2021 của Uỷ ban
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bán, giết mổ, tiêu thụ thịt, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt tại
các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm theo quy định.
2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức tiêm phòng vắc xin bắt
buộc cho đàn gia súc, gia cầm theo Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật
trên cạn. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch
bệnh, tiêu độc khử trùng và các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.
- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên gia súc,
gia cầm; tổ chức, triển khai công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, lấy
mẫu đối với gia súc, gia cầm có dấu hiệu bệnh, nghi nhiễm bệnh. Đồng thời, thường
xuyên cập nhật, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân Huyện (qua
Thường trực Ban chỉ đạo Huyện) để kịp thời chỉ đạo.
3. Giao các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi Huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực kiểm tra, đôn đốc các
địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường
chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong diện tiêm phòng, đảm bảo mục tiêu
phòng, chống dịch theo quy định.
4. Giao Ban Chỉ đạo 389 Huyện tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường
hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt
đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia súc và sản phẩm thịt gia súc vào địa
bàn huyện. Chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định.
5. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền,
phổ biến và hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng triệt để các biện pháp phòng
bệnh và khai báo kịp thời cho chính quyền địa phương và ngành chuyên môn khi có
dịch bệnh.
- Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bảo
đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và đối tượng thuộc diện tiêm
phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung đối với bệnh cúm gia cầm, LMLM,
tai xanh, viêm da nổi cục, dại,…
- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến
đường giao thông, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia
cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc để tiêu thụ.
- Củng cố lực lượng phản ứng nhanh phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn
trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời triển khai các giải pháp xử lý bệnh (trường
hợp nếu xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm phải xử lý nhanh, gọn không để lây lan
trên diện rộng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh động vật của
nhân dân Tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh CGC và các chủng vi-rút CGC
lây sang người; Công văn số 311/UBND-KT ngày 11/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý chăn nuôi
gia súc trên địa bàn Tỉnh; Công văn số 433/UBND-KT ngày 17/6/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tập trung triển khai quyết
liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò.
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người dân trên địa bàn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
hướng dẫn của ngành Y tế), tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ và bổ sung cho đàn
gia súc, gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi định kỳ
trên địa bàn, vùng chăn nuôi tập trung, khu vực có nguy cơ cao, khu vực biên giới,
điểm giết mổ; các khu vực tập kết, buôn bán gia súc, gia cầm.
- Chỉ đạo nhân viên thú y thực hiện tốt công tác thống kê tổng đàn gia súc, gia
cầm định kỳ, đầy đủ thông tin, số liệu về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện
tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
theo quy định.
6. Đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng
Cầu Muống, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thường Phước, Trạm Kiểm dịch động vật
Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước phối hợp với các ngành Huyện liên quan tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới,
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia
cầm vào địa bàn Huyện để tiêu thụ.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, các Đoàn thể Huyện phối
hợp với ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân, hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch
bệnh, bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
trên địa bàn Huyện.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực
hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Trung tâm VHTT và TT (đưa tin);
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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