
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
Số:        /UBND-NN 

 

Bình Lục, ngày      tháng    năm 2022 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

 dịch bệnh động vật 
 

 

Kính gửi:  

              - Các cơ quan liên quan; 

      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Theo thông báo từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2022 đến nay 

tình hình dịch bệnh động vật xảy ra rất phức tạp trên địa bàn cả nước: Bệnh Cúm 

gia cầm (CGC) xảy ra tại 14 tỉnh, thành phố tiêu huỷ trên 62 nghìn con gia cầm; 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra ở 47 tỉnh, thành phố tiêu huỷ trên 38 

nghìn con lợn; bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra ở 04 tỉnh, thành phố  

làm 77 con gia súc mắc bệnh; bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) xảy ra ở 13 tỉnh, 

thành phố làm trên 2,1 nghìn con trâu bò mắc bệnh; bệnh Dại giám sát và phát 

hiện 43% số mẫu lấy trên động vật nghi ngờ mắc bệnh có kết quả dương tính với 

vi rút Dại… Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi đã xảy ra ở 40 xã, phường, thị trấn. Hiện nay còn 01 ổ dịch DTLCP trên 

địa bàn thị xã Duy Tiên chưa công bố hết dịch. Nguyên nhân một phần là do 

người chăn nuôi còn chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm; công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh nói chung, tiêm phòng nói riêng 

ở nhiều địa phương còn chưa tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa được thực 

hiện thường xuyên, liên tục…Bên cạnh đó thời tiết nắng nóng kéo dài kèm mưa 

giông gây ảnh hưởng xấu đến sức đề kháng của đàn vật nuôi, đây cũng chính là 

điều kiện thuận lợi cho nhiều loại mầm bệnh phát triển và lây lan ra diện rộng. 

Thực hiện Văn bản số 1826/UBND-NN&TNMT ngày 18 tháng 7 năm 

2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 772/SNN-CNTY ngày 

22/7/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật. 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra tránh lây lan ra diện rộng. 



 Rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi của địa phương; Đẩy mạnh 

công tác tiêm phòng vắc xin các tháng bổ sung đối với một số bệnh nguy hiểm 

cho đàn vật nuôi như: LMLM, VDNC, Dại, Dịch tả lợn, Cúm gia cầm… đảm 

bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% so với tổng đàn. 

Tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, hướng dẫn 

người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi như chủ động tiêm vắc xin 

phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi… 

 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật. Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra tình hình dịch bệnh, 

công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện 

Tăng cường viết bài tuyên truyền về dịch bệnh động vật, tính chất nguy 

hiểm của dịch bệnh và các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán 

bộ, nhân dân, các hộ chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 01, Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán, vận 

chuyển gia súc, gia cầm. Tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển gia 

súc, gia cầm và các sản phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về 

UBND huyện  (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT )./. 

Nơi nhận: 
- TT HU; TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện;    

- BCĐ PCDBĐV huyện;            

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đức 
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