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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số:             /SNN-CNTY
“V/v tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng  11 năm 2021

Kính gửi:
 - UBND huyện, thành phố, thị xã;
 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
 - Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Theo Thông báo của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 
2021 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm về cơ bản đã được kiểm soát tốt, tạo 
điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số dịch bệnh nguy hiểm như 
Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm,… 
còn xảy ra ở diện rộng, gây tổn thất lớn về kinh tế (trên 2.000 tỷ đồng); bệnh 
Dại đã làm 42 người tử vong và khoảng 500.000 người phải điều trị dự phòng. 
Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối 
năm 2021 và đầu năm 2022 là rất cao, vì: (i) Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ 
lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi 
trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh; (ii) Nhu cầu vận chuyển, 
giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật các tháng cuối năm tăng mạnh, 
trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số; (iii) Thời tiết biến động bất lợi (mưa, rét 
ở các tỉnh phía Bắc), tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, 
lây lan, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện Chỉ thị số 6477/CĐ-BNN-TY ngày 08/10/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 
2022; Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 3751/UBND-VP 
ngày 13/10/2021về việc giao tổ chức thực hiện Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY 
ngày 08/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để chủ động 
kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm 
thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Sở 
Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên 
quan tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
- Tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn 

gia súc, gia súc, gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ; 
thường xuyên rà soát, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn vật mới phát sinh 
trong diện tiêm phòng. 
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- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng 
Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp), UBND xã, phường, thị trấn thường 
xuyên kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
trên đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị sẵn sàng về kinh phí, nhân sự, phương tiện, 
vật tư cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khi có dịch xảy ra trên địa bàn quản lý; 
phối hợp cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, 
đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các 
địa bàn có nguy cơ cao, ổ dịch cũ.

- Tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 
2 năm 2021 (từ ngày 15/11/2021 - 15/12/2021) và đợt 1 năm 2022 (từ ngày 
15/02/2022 - 15/3/2022) trên địa bàn quản lý trong đó tập trung khu vực chăn 
nuôi, nơi thu gom, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật, 
các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật; nhất là những 
nơi có ổ dịch cũ, nơi chôn lấp gia súc, gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm những năm trước đây để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên 
môn cấp huyện kiểm tra, giám sát phát hiện sớm, báo cáo kịp thời khi có ổ dịch 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; tập trung xử lý dứt điểm theo hướng 
dẫn của cơ quan thú y nhằm cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

- Hướng dẫn chủ chăn nuôi vật nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn 
nuôi an toàn sinh học; phòng, chống đói rét đàn vật nuôi; thường xuyên vệ sinh, 
sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có 
nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào 
chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh
- Chủ động tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là 

tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát 
hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý 
nghiêm các trường hợp giấu, không khai báo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây 
ảnh hưởng cho người chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

- Tham mưu đề xuất Thành lập Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 
chống dịch bệnh động vật, đồng thời bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật; báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến qua hệ thống VAHIS; 
áp dụng hình thực trực tuyến để hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, lấy mẫu 
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giám sát, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật, đánh giá các cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật,... đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội 
do dịch bệnh COVID-19.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kiểm dịch động 
vật, sản phẩm động vật, kiếm soát giết mổ gia súc, gia cầm; đề xuất thành lập các 
Đoàn kiểm tra liên ngành quyết liệt ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến các sản 
phẩm trái phép, không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm trên địa bàn quản lý.

- Xây dựng, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, tổ chức triển khai 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết 
mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp 
luật; tác hại và những biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 
đàn vật nuôi để mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; thực hiện 
khai báo kịp thời khi phát hiện có gia súc, gia cầm ốm chết bất thường, không rõ 
nguyên nhân. Vận động các tổ chức đoàn thể của địa phương cùng tham gia 
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nguyên tắc “5 không” trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

3. Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập 

huấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 
học, vệ sinh phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, sự nguy hiểm của bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Trên đây là một số giải pháp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện, 
thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Chăn nuôi, Cục Thú y;   (để báo cáo)
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Giám đốc Sở NN&PTNT;
- Lưu VT - CNTY.

K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Việt Anh


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T15:01:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Ánh Ngọc<nguyenanhngoc.nnptnt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T15:01:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Ánh Ngọc<nguyenanhngoc.nnptnt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T15:01:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Ánh Ngọc<nguyenanhngoc.nnptnt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




