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  Kính gửi: 

              - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; 

           - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Văn bản số 9314/UBND-NN2 ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; 

  Hiện nay trên địa bàn huyện chưa xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
trên đàn vật nuôi như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn... 
Tuy nhiên, nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi 
phát sinh và lây lan vào dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là rất cao do tổng đàn 
vật nuôi của huyện lớn; các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ 
động vật, sản phẩm động vật các tháng cuối năm tăng mạnh, trong khi các cơ sở 
chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ chiếm đa số, thời tiết chuyển mùa mưa, 
rét. Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người; đồng thời bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải 
pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống 
có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa bảo vệ, phát triển sản xuất. UBND huyện yêu 
cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị 
trấn chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2021 (từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2021) và tiêm 
phòng bổ sung các tháng cuối năm đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn gia súc, gia 
cầm, tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng; 
đồng thời tổ chức phun khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2/2021 cho 
các hộ chăn nuôi đảm bảo tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, hạn chế dịch bệnh 
phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tới thôn, xóm, hộ chăn 
nuôi đặc biệt là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao nhằm kịp thời phát hiện 
và xử lý không để dịch bệnh lây lan rộng; kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ không đảm 
bảo điều kiện vệ sinh thú y; nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ động vật ốm, chết, 
giết mổ động vật cạnh đường giao thông, trong chợ; xử lý nghiêm các trường hợp 
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vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường theo quy định. Khi có dịch truyền nhiễm 
nguy hiểm xảy ra, kịp thời công bố dịch theo quy định và áp dụng đồng bộ các 
biện pháp phòng, chống dịch, tiến hành bao vây, ngăn chặn ổ dịch không để lây 
lan, phát tán mầm bệnh ra xung quanh. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi 
an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và 
khu vực xung quanh có nguy cơ cao; các biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ 
truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài 
véc tơ truyền bệnh. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
huyện và trước pháp luật nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn do 
nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. 

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT:  

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, 
khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch 
bệnh mới phát hiện; đồng thời bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; kịp thời tham mưu UBND huyện ban 
hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

3. Trạm Chăn nuôi và thú y: 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức, thực hiện 
tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường 
chăn nuôi đợt 2 năm 2021 đảm bảo hiệu quả. 

- Tăng cường giám sát chủ động, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh động vật, 
đặc biệt là các địa phương có ổ dịch cũ và có sự lưu hành của các loại mầm bệnh 
để kịp thời cảnh báo, xử lý kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 
sinh Thú y đảm bảo theo quy định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh 
học, vắc xin không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 
tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, 
tiêm phòng vắc xin theo quy trình; phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật 
nuôi các tháng cuối năm. 

4. Phòng Tài chính - KH:  

Bố trí nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2022; thẩm định dự toán kinh 
phí trình UBND huyện phê duyệt. 

5. Đội Quản lý thị trường số 01; Công an huyện: 

Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn 
bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện, nhằm phát 
hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các 
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trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh, tích trữ hàng gây khó khăn cho 
người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vắc xin, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và   UBND 
các xã, thị trấn 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; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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