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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 151/KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Kỳ Anh, ngày  14   tháng 02 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 

 

 Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng chống dịch động vật trên cạn; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

năm 2019. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển ngành chăn 

nuôi bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm (PCDB GS, GC) năm 2019 như sau: 

 I. Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2019 

1. Tình hình, kết quả PCDB GS, GC 

 Năm 2018, công tác PCDB GS, GC được các cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp và các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo;UBND huyện đã ban hành 

đồng bộ, kịp thời các văn bảnchỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; các cơ 

quan chuyên môn bám sát cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trong công tácphòng, 

chống dịch gia súc, gia cầm và phát triển ngành chăn nuôi. 

 Kết quả tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ khá, công tác 

giám sát dịch bệnh được tăng cường; trên địa bàn huyện không để xẩy ra các ổ 

dịch truyền nhiểm nguy hiểm như: Tai xanh, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng trâu, bò, 

Cúm gia cầm,… 

 Công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, kiểm 

soát giết mổ được tăng cường và có hiệu quả, tỷ lệ gia súc đưa vào giết mổ tập 

trung năm 2018 bình quân đạt 80% đối lợn, 90% đối với trâu bò. 

 2. Một số tồn tại, hạn chế 

Công tác thông tin tuyên truyền về Luật Thú y, các quy định về phòng, 

chống dịch được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; chăn nuôi nông hộ 

nhỏ lẻ còn chiếm phần lớn nên người chăn nuôi chưa thực hiện đầy đủ các quy 

định về phòng chống dịch bệnh;dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc xảyra 

với diễn biến phức tạp ở xã Kỳ Văn, Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, Kỳ Bắc; các xã Kỳ 

Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Tây còn đểtình trạng giết mổ gia súc tại gia kéo dài. Mạng 

lưới thú y cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn tình trạng báo cáo dịch 

chậm, triễn khai các biện pháp chống dịch chưa đồng bộ. 
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Trước diễn biến thời tiết phức tạp, kết quả tiêm phòng một số vắc xin một số 

xã đạt thấp; sự lưu hành các mầm bệnh ở các ổ dịch củ trên địa bàn cho thấy nguy 

cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như LMLM, Tai xanh, cúm gia cầm 

của các địa phương rất cao;. 

II. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 

1. Mục đích và yêu cầu: 

 1.1. Mục đích: Việc triển khai thực hiện kế hoạch PCDB GS, GC phải thực 

hiện chủ động, quyết liệt, hiệu quả; nâng cao nhận thức cho cán bộ và người chăn 

nuôi, sớm phát hiện, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lây lan rộng, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra nhằm đảm bảo cho chăn nuôi phát triển 

ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường sinh thái, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

 1.2. Yêu cầu:  

 - Triển khai thực hiện phải đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ huyện đến 

cơ sở; huy động được toàn dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch; 

- Các biện pháp PCDB GS, GC; quản lý dịch vụ vật tư, hành nghề thú y, vận 

chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm phải theo quy định hiện hành; 

- Chủ cơ sở, chủ hộ chăn nuôi phải thực hiện biện pháp phòng bệnh bắt buộc 

bằng vắc xin cho động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về quy định phòng, chống dịch động vật trên cạn. Thực hiện tiêm phòng đúng 

quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và gia súc; 

- Các xã xây dựng kế hoạch PCDB GS, GC phải sát với tình hình thực tế của 

địa phương; tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và 

hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư.…. 

2. Nội dung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 

2.1. Về tổ chức, chỉ đạo: 

 - Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn PCDB;kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp và tổ giám sát dịch bệnh tại cơ sở; 

 - Thành lập các Tổ công tác tăng cường kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật; 

kinh doanh buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi tại các xã;kịp thời bổ cứu 

những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm các vi phạm theo 

quy định của pháp luật. 

 2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

 - Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về nguy cơ, tác 

hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi người dân. 
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 - Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ 

thống thú y từ huyện đến cơ sở và các hộ chăn nuôi về biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi. 

 - Thường xuyên cập nhật, tiếp nhận thông tin dịch bệnh đến tận các xã,thôn 

xóm và người dân; để người dân chủ động, kịp thời khai báo, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

 2.3. Công tác tiêm phòng: 

-Tiêm phòng định kỳ: Tiêm phòng bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; 

+ Đối với bệnh LMLM gia súc: Tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn; 

+ Đối với bệnh Dại chó: Tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% tổng đàn; 

+ Đối với các bệnh Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn, 

Cúm gia cầm,... tiêm phòng đạt tỷ lệ 80% tổng đàn; 

- Thời gian tiêm phòng định kỳ được tổ chức tập trung vào 2 đợt chính: Đợt 

1 từ ngày 15/3/2019 đến ngày 15/5/2019; đợt 2 từ ngày 15/8/2019 đến ngày 

15/10/2019; 

- Ngoài 2 đợt tiêm phòng chính nêu trên, UBND các xã tăng cường công tác 

quản lý, tổ chức tiêm bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm chưa được 

tiêm phòng trong các đợt chính, số mới phát sinh nhất là số gia súc, gia cầm giống 

từ các địa phương khác về nhưng chưa được tiêm phòng. 

- Tiêm phòng bao vây ổ dịch: Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, chẩn đoán của 

ngành Thú y, các xã tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch theo quy định, 

đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm tại vùng dịch, vùng bị uy hiếp 

trực tiếp được tiêm phòng vắc xin chống dịch. 

-  Đối với các chủ hộ, trại chăn nuôi:Chủ động tiêm phòng các loại vắc xin 

theo quy trình chăn nuôi, lứa nuôi theo hướng dẫn và giám sát của cơ quan chuyên 

ngành thú y huyện và báo cáo kết quả thực hiện cho thú y xã để tổng hợp báo cáo 

kết quả tiêm phòng chung của xã. 

 2.4. Giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng: 

 - Tăng cường việc giám sát dịch bệnh vật nuôi, bảo đảm giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh tại thôn xóm, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay từ khi 

xuất hiện, kiên quyết không để dịch bùng phát ra diện rộng; thành lập tổ giám sát 

dịch bệnh tại các thôn, xóm, lấy nhân viên Thú y xã, Trưởng các thôn, xóm làm 

nòng cốt, huy động các tổ chức đoàn thể (Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, 

Thanh niên…) cùng tham gia; đồng thời gắn trách nhiệm người chăn nuôi trong 

việc theo dõi, phát hiện và báo cáo dịch bệnh. 

- Chủ động lấy mẫu xét nghiệm xác định hiệu quả phòng, chống dịch của 

các loại vắc xin đối với gia súc, gia cầm sau tiêm phòng; lấy mẫu xét nghiệm khi 
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có gia súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân để kịp thời chẩn đoán và xác 

minh dịch bệnh. 

- UBND xã tăng cường quản lý bệnh Dại, lập danh sách hộ nuôi chó, xử lý 

triệt để chó không tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định; chủ nuôi chó thực 

hiện đăng ký và cam kết với UBND xã về tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, 

nuôi dữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông chó. 

 2.5. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch: 

 - Thường xuyên thực hiện giám sát, quản lý các ổ dịch củ; kịp thời điều tra, 

nắm chắc các thông tin cần thiết đối với các ổ dịch mới phát sinh nhằm triền khai 

kịp thời, sát đúng các biện pháp chống dịch. 

 - Khi dịch xảy ra phải báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn, tuyệt đối 

không dấu dịch, đồng thời khẩn trương triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các 

giải pháp để bao vây, khống chế (cách ly gia súc, gia cầm mắc bệnh, nguồn lây 

nhiễm; lập cam kết; tiêu hủy gia súc, gia cầm chết; vệ sinh, khử trùng tiêu độc ổ 

dịch; tạm đình chỉ mua bán, vận chuyển, giết mổ; lập chốt kiểm soát; tiêm phòng 

bao vây ổ dịch…) và dập tắt dịch kịp thời ở diện hẹp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

dịch bệnh gây ra. 

 2.6. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc:  

- Định kỳ tổ chức trên toàn huyện 02 đợt tổng vệ sinh, khử trùng chuồng 

trại, môi trường chăn nuôi cùng với 02 đợt tiêm phòng chính trong năm; 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên đối với những vùng 

có nguy cơ cao như: Chợ buôn bán, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các điểm thu 

gom, tập kết gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; riêng tại các chợ buôn 

bán gia súc, gia cầm sống phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất 

hàng ngày sau mỗi phiên chợ; 

- Khử trùng, tiêu độc khi có ổ dịch phát sinh; ngoài hóa chất được Trung 

ương và tỉnh hỗ trợ; các xã bố trí kinh phí và huy động từ các hộ chăn nuôi để tổ 

chức, thực hiện khử trùng, tiêu độc theo hướng dẫn của ngành Thú y. 

 2.7. Quản lý mua bán, vận chuyển, giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y: 

 - Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn huyện; 

xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua 

kiểm dịch; kiên quyết tịch thu tiêu hủy, không hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm 

động vật nhập lậu, nghi nhiễm bệnh hoặc chết do bệnh; UBND các xã: Kỳ 

Thượng, Kỳ Tây, Kỳ Lạc thực hiệnngay việc đưa gia súc đến giết mổ tại điểm giết 

mổ tập trung của xã và chấm dứt việc giết mổ tại gia; 

- Chính quyền cơ sở tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, vận chuyển, 

buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý về việc chấp hành các quy 

định trong phòng, chống dịch và kiểm dịch động vật; 
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- UBND các xã tăng cường kiểm tra, xử lý đối với việc chấp hành vệ sinh 

thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ và tụ điểm buôn bán, nơi tập 

kết và các cơ sở giết mổ. 

 2.8. Quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và hoạt 

động hành nghề thú y: 

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng và quản lý chặt chẽ hoạt động 

của các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, hành nghề thú 

y trên địa bàn đúngpháp luật nhằm đảm bảo sản phẩm thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi lưu thông, buôn bán trên điạ bàn bảo đảm quy chuẩn, chất lượng theo quy 

định. 

 3. Về kinh phí: 

Thực hiện theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách hổ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 

3.1. Ngân sách huyện: Bố trí kinh phí cho các hoạt động giám sát dịch 

bệnh,giám sát tiêm phòng; lấy, gửi mẫu bệnh phẩm xác định bệnh; mua dụng cụ, 

vật tư, vắc xin, đào tạo tập huấn và các hoạt động phòng chống dịch gia súc, gia 

cầm khác. Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin, hóa chất hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

và kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt 

buộc theo đúng quy định. 

3.2. Ngân sách xã: Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch gia 

súc, gia cầm và kinh phí khác tại cấp xã.. 

3.3. Hộ chăn nuôi: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCD; chi trả tiền 

vắc xin và công tiêm phòng định kỳ; mua hóa chất, vôi bột thực hiện vệ sinh tiêu 

độc khử trùng (trừ phần được hỗ trợ) trong quá trình chăn nuôi và các biện PCDB. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Xây dựng kế hoạch PCDB GS, GCtrên địa bàn quản lý; chuẩn bịđầy đủ lực 

lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra; 

- Chịu trách nhiệm về công tác PCDB GS, GC trên địa bàn quản lý; 

- Kiện toàn và phân công thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, 

gia cầm phụ trách công việc và địa bàn cụ thể để chỉ đạo; 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của 

địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh; 

- Quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm để tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh 

định kỳ theo kế hoạch của UBND huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
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- Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách về phòng, 

chống dịch bệnh động vật; 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền 

Luật Thú y, các văn bản của Nhà nước; hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức, thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương. Định 

kỳ, đột xuất tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những địa phương, đơn vị 

làm tốt, chưa tốt, tham mưu đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo. 

3. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: 

- Tham mưu, xây dựng chỉ tiêu tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ 

thú y cấp huyện, cấp xã; đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các loại vắc xin cho cán bộ 

thú y cơ sở; bố trí lịch tiêm các loại vắc xin để các xã thực hiện. 

- Chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng các loại 

vắc xin, hóa chất cho các xã; cử cán bộ bám sát địa bàn theo dõi, giám sát kỹ thuật, 

đôc đốc các địa phương thực hiện nhằm đạt kết quả tốt. 

- Thực hiện kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; tham mưu ban 

hành Quy chế phòng, chống dịch bệnh, quản lý hành nghề thú y, kiểm dịch động 

vật và tổ chức phát hiện, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí ngân sách hàng năm để 

thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí phục vụ phòng, chống dịch, hướng dẫn về trình tự 

thủ tục thực hiện cấp phát, thanh quyết toán hỗ trợ theo quy định. 

5. Phòng Y tế: Có trách nhiệm chia sẽ thông tin, phối hợp với ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trong tuyên tuyền, giám sát và phòng, chống các 

loại dịch bệnh lây từ động vật sang người. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương 

giám sát và xử lý môi trường, khu vực trang trại chăn nuôi và chăn nuôi nông hộ; 

khu vực có dịch, khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm bị bệnh, bị chết; tại các cơ sở 

giết mổ, nơi tập kết, chợ buôn bán gia súc, gia cầm. 

7. Phòng VHTT, Trung tâm VH - Truyền thông huyện: phối hợp với 

ngành Nông nghiệp & PTNT tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người được 

biết, chủ động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm. 

8. Phòng Tư pháp: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT tổ chức tập 

huấn, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước; các quy định của Pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh động vật. 

9. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 979-QĐ/HU 

của BTV Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể 

phối hợp với các ngành chuyên môn và UBND các xã tuyên truyền vận động, 
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hướng dẫn, động viên nhân dân thực hiện nghiêm túc và tích cực tham gia công tác  

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị;  

Chủ tịch UBND các xã triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch và báo cáo tiến độ, 

kết quả về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- TT huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể; 

- Phòng NN&PTNT; KT-HT; VH-TH; Ytế; TN-

MT; TC-KH; TP; TTUDKHKT&BV CTVN; TT 

VH-TT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN, 

Gửi Bản giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PhạmVăn Dũng 
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