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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, 

 dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

 

 Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 

diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xẩy ra tại 30 xã thuộc 11 huyện, 

thành phố, thị xã; số lợn bị mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy gần 509 con. Hiện 

tại, dịch đang xẩy ra tại các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn, Thị xã Kỳ 

Anh, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh. Dịch Lở mồm long móng gia súc 

xẩy ra trên 8 huyện, thị. Trên địa bàn huyện Đức Thọ, tháng 7/2020 dịch LMLM 

xẩy ra tại xã Thanh Bình Thịnh làm cho 9 con trâu, bò mắc bệnh.  

Dự báo thời tiết năm 2021 diễn biến bất thường, nhiều đợt rét đậm, rét hại 

kéo dài nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi và sản xuất vụ 

Đông. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp; giá cả lợn hơi 

tăng cao nên việc tái đàn chăn nuôi sau khi hết dịch rất lớn, trong khi đó các điều 

kiện an toàn sinh học cho chăn nuôi chưa được thực hiện tốt; thời điểm gần tết âm 

lịch, lưu lượng gia súc vận chuyển buôn bán, giết mổ qua địa bàn lớn. 

 Để chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi cho tháng 

cuối năm 2020 và năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

- Kịp thời theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền phổ biến các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm phòng, chống đói 

rét cho đàn vật nuôi đến tận người chăn nuôi chủ động thực hiện như gia cố, dùng 

bạt che chắn chuồng trại chăn nuôi kín gió, những ngày nhiệt độ xuống quá thấp 

dưới 130c thì tuyệt đối không được chăn thả gia súc ra ngoài mà nuôi nhốt tại 

chuồng, cho uống nước ấm pha muối, bổ sung thêm thức ăn tinh cho trâu, bò; chủ 

động nguồn thức ăn thô, xanh dự trữ cho đàn trâu, bò như rơm, rạ, ngô sinh khối. 

- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo xã, thị trấn, 

chỉ đạo chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm các 

ổ dịch để triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, dập tắt kịp thời, không 

để dịch lây lan ra diện rộng. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc nhập gia súc không rõ 

nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vào địa bàn. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiểm nguy hiểm cho đàn 

vật nuôi.  

- Sà soát tổng đàn để xây dựng kế hoạch tổ chúc tiêm phòng định kỳ đợt 1  năm 

2021 cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm 

chưa được tiêm phòng trong các đợt tiêm chính hoặc hết thời gian miển dịch, nhằm 

đảm bảo tiêm đủ 100% số gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm.  

- Chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi theo các nội dung tại Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 



09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kịch bản phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi. 

- Định kỳ tổ chức các đợt tổng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng môi trường, 

chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc tập trung và các chợ buôn bán gia súc, 

gia cầm sống tại khu vực nông thôn và nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y.  

 2. Phòng Nông nghiệp - PTNT 
- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, 

chống đói rét, dịch bệnh động vật trên phạm vi toàn huyện, thành lập Đoàn liên 

ngành kiểm tra quản lý công tác chăn nuôi, đặc biệt quản lý giết mổ, kinh doanh, 

vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật. 

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tại các xã, thị trấn, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện để chỉ đạo.  

3. Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN 
- Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở để 

hướng dẫn các giải pháp về chuyên môn để thực hiện tốt công tác phòng, chống 

đói rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi và công 

tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc tại các xã.  

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, hóa chất và vật tư, dụng cụ 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp 

&PTNT hàng ngày, hàng tuần. 

4. Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN 

và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường 

thời lượng phát sóng các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi, đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến khi có dịch bệnh xẩy ra. 

5. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 

Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các Hội viên, Đoàn viên, nhân dân thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các phòng, ngành, cơ quan  

liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở NN-PTNT (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi-Thú y; 

- TT: H/uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch gia súc, 

gia cầm huyện; 

- Trưởng các Phòng, Ban, Ngành đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NN; 

- Gửi: VB giấy + Điện tử. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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