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CÔNG ĐIỆN 

Về việctăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và 

đói rét cho gia súc, gia cầm 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Điện: 

- Chủ tịchỦy ban nhân dân các xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan liên quan. 
 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức 

tạp, đặc biệt nguy cơ cao xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và dịch Lở mồm 

long móng (LMLM) tại các tỉnh phía Bắc.Tại Hà Tĩnh, dịch bệnh LMLM đang xảy 

ragây tỷ lệ chết cao trên đàn lợn ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, 

Hương Khê, TX Hồng Lĩnh;trong khi số lượng gia súc vận chuyển từ các địa 

phương vào tiêu thụ trên địa bàn huyện tăng mạnh, nhất là từ nay đến Tết Nguyên 

đán; mặt khác, thời tiết diễn biến bất lợi, mưa rét, ẩm ướt, nhiệt độ hạ thấp làm 

giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm; bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia 

súc và gia cầm còn đạt thấp nên nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm là cao. 

Thực hiện Công điện số22/CĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các phòng 

ban đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau; 

1. Ủy ban nhân dân các xã: 

-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ 

thuật, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm; 

cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, chủ động các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia 

cầm; chú trọng các xã vùng thượng, những nơi vật nuôi có ảnh hưởng nhiều do đói 

rét. Đặc biệt trong những ngày rét đậm, rét hại cử cán bộ chuyên môn xuống tận 

các thôn, xóm, các hộ gia đình để chỉ đạo, kiểm tra. 

- Người chăn nuôi cần phải thực hiện che chắn, giữ ấm và đảm bảo vệ sinh 

chuồng trại, đối với gia súc, gia cầm non cần phải có nơi sưởi ấm riêng.Chủ động 

dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức 

ăn cho đại gia súc, như rơm, rạ,.. đảm bảo bình quân 7-10 kg/con/ngày trong 



những ngày giá rét. Những ngày nhiệt độ ngoài trời dưới 13
0
C không cho trâu bò 

cày, kéo; không chăn thả tự do; đưa trâu, bò về nuôi nhốt có kiểm soát.Đặc biệt 

vào những ngày nhiệt độ xuống thấp kèm sương muối cần nhốt vật nuôi trong 

chuồng kín gió, được sưởi ấm cả ngày đêm, sử dụng thêm bao tải gai, bao tải dứa, 

bạt…để phòng rét cho trâu bò; tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cung cấp 

khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi để chống 

rét; bổ sung thức ăn tinh, cho uống nước ấm có pha muối nồng độ loãng. 

- Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời 

công tác phòng, chống đói, rét; phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, 

kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách để gia cố che chắn 

chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm, phát hiện sớm, bao vây kịp thời, khống chế có hiệu quả, tuyệt đối không để 

dịch lan rộng; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn 

nuôi, bãi chăn thả, cơ sở giết mổ, chế biến và chợ buôn bán gia súc, gia cầm, các lò 

ấp trứng gia cầm…nhằm giảm thiểu mầm bệnh phát tán ngoài môi trường. 

-Không hỗ trợ cho gia súc, gia cầm bị chết do đói, rét với các chủ hộ chăn 

nuôi không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống đói rét; đồng thời 

Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu xảy ra hiện 

tượng gia súc, gia cầm chết do đói rét, dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn do 

nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện các 

biện pháp trên. 

- Đối với xã Kỳ Văn đang phát sinh bệnh Lở mồm long móng gia súc, tiếp 

tục tập trung cao chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng chống dịch, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch tiếp tục phát sinh và 

lây lan. 

2. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm 

Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019 và Đề án sản 

xuất vụ Xuân 2019, trước ngày 15/01/2019, tại 3 cụm vùng trên, vùng giữa, vùng 

ngoài, đến tận bí thư chi bộ, trưởng thôn; tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 

các xã; chủ động dự báo và chỉ đạo nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu 

quả; 

- Tăng cường quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực 

phẩm, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn người chăn 

nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi. 

3. Đề nghị Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 717-QĐ/HU 

ngày21/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 



các cơ quan đoàn thể, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông chủ động phối hợp với 

Phòng NN&PTNT triển khai nội dung Công điện đến tận đoàn viên, hội viên. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thủ trưởng các ban, phòng, ngành liên 

quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch GSGC tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện, các đoàn thể; 

- BCĐPCD gia súc, gia cầm huyện; 

- Đài Phát thanh-TH huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

Gửi bản giấy và bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

Phạm Văn Dũng 
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