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Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 5369/UBND-NN2 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên 
địa bàn tỉnh; 

Để Chủ động trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan 
trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP, các dịch bệnh khác ở động vật, đặc biệt là các ổ 

dịch cũ. Triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cho động 

vật trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh theo quy định. 

 - Kịp thời tham mưu UBND, BCĐ PCBD động vật huyện ban hành các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chăn nuôi, phòng, chống 
dịch bệnh và vệ sinh khử trùng môi trường chăn nuôi. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y: 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an 

toàn sinh học trên địa bàn huyện.  

- Tăng cường công tác giám sát chủ động dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc 
biệt là bệnh DTLCP tại các ổ dịch cũ, nhằm phát hiện sớm và có biện pháp xử lý 
kịp thời; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm dịch 
vận chuyển, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển,... 

3. UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 
chống bệnh DTLCP với phương châm “Chống dịch như chống giặc”; phát huy 
vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống 
chế dịch bệnh theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, tuyệt đối không được lơ là, 
chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. 

 - Đẩy mạnh triển khai việc nuôi tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn 
sinh học theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 1181/UBND-NN&PTNT 
ngày 27/5/2020, văn bản số 736/UBND-NN&PTNT ngày 10/4/2020 của UBND 
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huyện và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT tại văn bản số 242/SNN 
&PTNT-CNTY ngày 08/4/2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách duy trì 
phát triển chăn nuôi. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình 
thức, đặc biệt là trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn về các biện 
pháp chăn nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để 
người chăn nuôi chủ động thực hiện. 

4. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục phối hợp với ngành nông 
nghiệp có chính sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại do 
bệnh DTLCP được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn lợn, mở rộng quy mô 
chăn nuôi, theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Ngân hàng. 

5. Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể: Căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển 
khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.  

 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 
thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCDB động vật huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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