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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:           /UBND-NN2 
V/v tập trung triển khai quyết liệt,  

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

 Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay 

trên địa bàn cả nước, dịch Cúm gia cầm đã xảy ra tại 10 tỉnh, thành phố (Quảng 

Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh, Thái Bình, Bình 

Dương, Ninh Bình, Hải Phòng); bệnh Lở mồm long móng gia súc xảy ra tại 08 

tỉnh (Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng 

Nam và Tiền Giang). Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát 

sinh và lây lan  trên địa bàn tỉnh là rất cao; để chủ động phòng, chống dịch bệnh 

Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia 

cầm, giúp chăn nuôi phát triển ổn định. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT tại Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 về việc tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

Thông báo số 1338/TB-BNN-VP ngày 24/02/2019 về thông báo kết luận của Bộ 

trưởng Nguyễn Xuân Cường tạ Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi 

chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; áp dụng nghiêm các 

biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh sát trùng, phòng bệnh; 

chăm sóc, nuôi dưỡng,...để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. 

2. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống các loại dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn 

Châu Phi, Lở mồm long móng theo đúng các quy định của Luật thú y, Luật chăn 

nuôi, văn bản hướng dẫn thi hành các luật, chỉ đạo của Ban bí thư tại Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 20/5/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019, văn 

bản số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT; văn bản số 2603-CV/TU ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy và các kế 

hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
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3. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ động giám sát 

dịch bệnh 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 ổ dịch. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND 

cấp xã chỉ đạo và chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn Chăn nuôi và Thú y 

kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật tới thôn, xóm, hộ chăn nuôi.  

- Tuyên truyền, vận động người dân tự giác khai báo dịch bệnh; không được 

chủ quan, lơ là trước trước tình hình dịch bệnh đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm của động vật; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm 

theo quy định, nhất là vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai 

xanh ở lợn, Dại chó, mèo,…; 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.  

- Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm tại cơ sở; kiểm tra, hướng dẫn cơ sở xây dựng, phê 

duyệt và bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại cấp xã; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, buôn bán, vận chuyển 

động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn để tiêu 

thụ, không có kiểm dịch của cơ quan Thú y. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai tiêm phòng đợt 1/2020 đạt trên 80% tổng 

đàn thuộc diện tiêm phòng, trong đó trọng tâm là tiêm vắc xin Cúm gia cầm 

trước nhất là vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám 

sát các hộ chăn nuôi không thuộc diện hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh (như đàn gà 

trên 1.000 con/hộ và đàn lợn thịt) để hướng dẫn tiêm đúng chủng loại và tiêm 

phòng triệt để đàn vật nuôi đảm bảo không để dịch xảy ra trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và tái đàn lợn theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại văn bản số 351/UBND-NN2 ngày 17/01/2020; xây dựng các 

mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, theo hướng hữu cơ bằng việc ứng dụng chế 

phẩm vi sinh trong thức ăn, nước uống và đệm lót chuồng nuôi; các cơ sở, vùng 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. 

Khuyến khích triển khai các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo 

Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố 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 tỉnh, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo qui định. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  
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+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh. 

+ Tăng cường công tác giám sát chủ động dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc 

biệt là giám sát vi rút Cúm trên gia cầm nhằm phát hiện sớm để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

+ 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 1/2020; 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 1/2020 theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là tiêm 

vắc xin Cúm gia cầm trước nhất là vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao. 

+ Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ 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 tỉnh.  

+ 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. 

5. Sở Tài chính: Căn cứ văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

tỉnh và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản của tỉnh, 

cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện đảm bảo hiệu quả.  

6. Cục Quản lý Thị trường: Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp 

với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc 

giết mổ, vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh 

theo quy định. 

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

phân công chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành Nông nghiệp & 

PTNT triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NN &PTNT (b/c); 

- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cục Thú y; 

- Đài PT- TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NN2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Bùi Hồng Đô 
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