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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:   04 /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày  25  tháng 01 năm 2019 
 

 

CHỈ THỊ 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản năm 2019 
 

 Năm 2018, công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy 

sản được tăng cường , góp phần đảm bảo phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế , đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh . Bên 

cạnh kết quả đạt được , vâñ còn b ộc lộ một số khó khăn , tồn taị như : Công tác 

thông tin tuyên truyền về Luật Thú y và các quy định về công tác phòng, chống 

dịch bệnh hiệu quả chưa cao; các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 

gia súc, gia cầm và thủy sản ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp; chăn nuôi 

quy mô nhỏ trong nông hộ, nuôi quảng canh còn chiếm tỷ lệ cao, người dân 

chưa áp dụng các quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn, mua bán con giống 

không rõ nguồn gốc nên khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng con giống cũng 

như kiểm soát dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ thú y nhất là cấp huyện, xã còn thiếu 

về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu cao trong 

công tác phòng, chống dịch. Mặt khác, diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, mưa 

lạnh, ẩm thấp là điều kiện để các loại mầm bệnh truyền nhiễm phát sinh. 

Năm 2019, được dự báo tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy 

sản có nhiều diễn biến phức tạp nhất là nguy cơ cao xâm nhiễm Dịch tả lợn 

Châu Phi, một số loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã có sự biến chủng 

như Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm có thể phát sinh, lây lan rộng trên 

địa bàn... Để chủ động phòng, chống nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây 

ra, góp phần phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ sức khỏe 

người dân, môi trường sinh thái. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ngành, đơn vi ̣ 

liên quan triển khai, thưc̣ hiêṇ đầy đủ, đồng bô ̣các biêṇ pháp phòng, chống dic̣h 

bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định và Kế hoac̣h của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, trong đó cần tập trung các nội dung sau:  

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chức 

năng và Uỷ ban nhân dân cấp xã: 

 - Xây dựng Kế hoạch và chủ động bố tri,́ trích ngân sách địa phương để tổ 

chức, thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp phòng , chống dịch gia súc , gia cầm và thuỷ sản 

kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền , phổ biến các quy định của pháp luật 

về thú y ; nguy cơ , tác hại  của các loại dịch bệnh  nhằm nâng cao ý thức , trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân  trong công tác phòng , chống dịch gia súc , gia 

cầm và thuỷ sản.  
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 - Tổ chức giám sát dịch bệnh chặt chẽ nhằm phát hiện, báo cáo, tập trung 

xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới xuất hiện. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các 

loại con giống nhập về nuôi thuôc̣ các chương trình , dự án và  của các cơ sở, hộ 

chăn nuôi, nuôi trồng  để theo dõi , hướng dâñ nuôi c ách ly , kịp thời xử lý các 

tình huống phát sinh dịch bệnh.  

- Tổ chức rà soát, để bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác thú y, 

thú y thủy sản cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

  - Tập trung chỉ đạo , triển khai thưc̣ hiêṇ đaṭ kết quả cao , đảm bảo chất  

lươṇg hai đơṭ tiêm phòng điṇh kỳ cho đàn gia súc , gia cầm theo chỉ tiêu , kế 

hoạch của UBND tỉnh  giao; hướng dẫn, thưc̣ hiêṇ tiêm bổ sung đầy đủ các loaị 

vắc xin thuôc̣ diêṇ phải tiêm bắt buôc̣ cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm trong 

các đợt chính, số hết thời gian miêñ dic̣h, số mới phát sinh. 

- Triển khai, thực hiện đaṭ hiêụ quả các đợt, tháng vệ sinh, khử trùng tiêu 

đôc̣ trong chăn nuôi do cấp huyêṇ, tỉnh, trung ương phát đôṇg ; chỉ đạo, tổ chức 

vệ sinh, tiêu độc khử trùng hệ thống kênh cấp thoát nước vùng nuôi, khu vực 

nuôi, nguồn nước cấp, thiết bị dụng cụ nuôi trồng.  

- Tăng cường công tác quản lý  nhà nước, công tác thanh tra , kiểm tra để 

kịp thời bổ cứu, xử lý các vi phạm trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất chăn nuôi, 

nuôi trồng; kinh doanh sử dụng thuốc thú y thủy sản, hành nghề thú y; buôn bán, 

vâṇ chuyển đôṇg vâṭ, sản phẩm động vật, giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xa ̃rà soát, lâp̣ danh sách hô ̣nuôi chó, nắm 

chắc số lươṇg thưc̣ tế ch ó nuôi trên điạ bàn để quản lý , xử lý nghiêm những 

trường hợp chó thả rông, chó không tiêm vắc xin phòng  bêṇh daị theo quy điṇh; 

hướng dẫn chủ nuôi chó thực hiện đăng ký và cam kết thực hiện tiêm vắc xin 

phòng bệnh dại, xích nhốt giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông chó. 

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đaọ , cơ chế, chính sách về 

phòng, chống dịch bệnh.  

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vi ̣ liên quan thuôc̣ Sở 

phối hợp với sở, ngành, đơn vi  ̣liên quan tăng cường kiểm tra , giám sát, hướng 

dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

thủy sản tại các địa phương. 

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tại cơ sở; định kỳ, đột xuất tổng hợp, 

đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những địa phương làm tốt , chưa tốt , tham 

mưu đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản kịp thời, hiệu quả. 

4. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành 

chuyên môn, chính quyền các địa phương theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền về phòng, chống dic̣h bêṇh gia súc, gia cầm và thủy sản. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh có kế 

hoạch phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chủ động, tích cực thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;       (để b/c) 

- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi; 

- Chi cục Thú y Vùng III; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Chánh, các PVP; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, TH, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

 Đặng  Ngọc  Sơn 
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