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CHỈ THỊ 

Về việctăng cường chỉ đạo thực hiện 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 đã được tăng cường, góp phần đảm bảo phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản, đóng góp vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của huyện. Bên cạnh 

những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại 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. Độingũ cán bộ thú y cấp 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. 

 Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, 

góp phần phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ sức khỏe người dân và 

môi trường sinh thái; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thủ 

trưởng các ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019, trong đó cần tập trung các 

nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã: 

-Thường xuyên thông tin, 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 thủy sản. 

 - Thành lập ban phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản 

năm 2019; phân công cán bộ giám sát dịch bệnh tận thôn xóm, cơ sở chăn nuôi, 

nuôi trồng; giao cho thú y xã, trưởng thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể cùng tham 

gia theo dõi, phát hiện và báo cáo dịch bệnh kịp thời, xử lý dứt điểm các ổ dịch 

ngay khi mới phát sinh, không để dịch bùng phát, lây lan.Giao cho chủ các trang 

trại chăn nuôi, HTX nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh gửi UBND xã, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng 

vật nuôi huyện giám sát và báo cáo quá trình thực hiện; 



- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các loại con giống nhập về nuôi thuộc 

chương trình, dự án và của các cơ sở, hộ chăn nuôi, nuôi trồng để theo dõi, hướng 

dẫn nuôi cách ly, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh dịch bệnh. 

 - Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả cao, đảm bảo chất lượng 

hai đợt tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm theo chỉ tiêu, kế hoạch của 

UBND huyện giao; hướng dẫn, thực hiện tiêm bổ sung đầy đủ các loại vắc xin 

thuộc diện phải tiêm bắt buộc cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm trong các đợt 

chính, số hết thời gian miễn dịch, số mới phát sinh. 

 - Thực hiện nghiêm việc quản lý vận chuyển, quản lý giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y; xóa bỏ triệt để việc giết mổ gia súc tại gia(đặc biệt tại ba xã: Kỳ Lạc, 

Kỳ Thượng, Kỳ Tây), đưa toàn bộ gia súc vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập 

trung.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, nuôi trồng thủy sản; các hoạt động hành nghề thú y, kinh doanh thuốc thú 

y, thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 - Triển khai, thực hiện đạt hiệu quả các đợt, tháng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc trong chăn nuôi do cấp xã, huyện, tỉnh, phát động; 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. 

 - Chủ động trích ngân sách xã đảm bảo tổ chức, triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt các 

chính sách về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản của Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

- Trong quá trình thực hiện xã nào chỉ đạo thiếu quyết liệt trong phòng, 

chống dịch bệnh, để dịch bệnh phát sinh lây lan diện rộng thì Chủ tịch UBND xã 

đó phải làm rõ trách nhiệmtrước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật. 

 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Tham mưu cho UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Chỉ đạo Trung tâm ứng 

dụng KHKT vàBảo vệ cây trồng vật nuôi huyệntổ chức tập huấn, hướng dẫn 

chuyên môn; giám sát việc cung ứng các loại vật tư phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn toàn huyện. Kiểm tra, đôn 

đốc, theo dõi việc thực hiện tại các xã; định kỳ, đột xuất tổng hợp, đánh giá kết quả 

thực hiện, làm rõ những địa phương chưa làm tốt, tham mưa đề xuất hướng xử lý, 

báo cáo UBND huyện để chỉ đạo. 

 - Tăng cường quản lý về phòng, chống dịch bệnh, giết mổ, buôn bán, vận 

chuyển gia súc, gia cầm, thủy sản; các hoạt động hành nghề, buôn bán thuốc thú y, 

thức ăn chăn nuôi và xử lý nghiêm các vi phạm. 

 3. Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT tham 

mưu đề xuất UBND huyện 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. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Phối hợp với Phòng NN&PTNT giám 

sát chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, định 

kỳ kiểm tra, báo cáo cho UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 5. Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi: Tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; 

cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại vắc xin, hóa chất, vật tư 

phục vụ công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện tại 

các xã; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phòng, chống dịch bệnh về 

UBND huyện qua Phòng NN&PTNT để kịp thời chỉ đạo. 

 6. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản. 

 7. Các Phòng, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

ngành chuyên môn, UBND các xã theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định. 

 8. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sởtheo Quyết định 979-QĐ/HU  

ngày09/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ 

quan đoàn thể cấp huyện có kế hoạch phối hợp với ngành chức năng và chính 

quyền các xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chủ động, 

tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy 

sản. 

 Yêu cầuChủ tịch UBND các xã, Trưởng các phòng ban, đơn vị,các tổ chức, 

cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

-  TTr Huyện ủy, HĐND huyện;     (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH, Y tế, VH-TT, TN-MT; 

-  Trung tâm ƯĐKHKT&BVCTVN; 

- Trung tâm VH&TT; 

- BCĐ PCD GS, GC huyện; 

-  Các thành viên theo QĐ 979; 

-  Lưu: VT; 
Gửi VB giấy và VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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