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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:    02 /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày   03  tháng  3  năm 2020 
 

 

 

CHỈ THỊ 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020 
 

 

Năm 2019, công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy 

sản    c tăng c  ng, góp phần phát triển  inh t , ổn  ịnh chính trị, xã hội tại 

các  ịa ph ơng; giá trị chăn nuôi chi m 53,2% trong tổng giá trị sản xuất ngành 

nông nghiệp.  uy nhi n, v n còn bộc  ộ một số t n tại, hạn ch  nh : Công tác 

thông tin tuy n truyền về Luật  hú y và các quy  ịnh phòng, chống dịch bệnh  ã 

   c tăng c  ng nh ng hiệu quả ch a cao; một số  oại dịch bệnh tuyền nhiễm 

nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và thủy sản (Dịch tả   n Châu Phi; L  m m 

 ong móng, Đốm trắng, Hoại tử gan tụy cấp tính tr n tôm) v n xảy ra, gây thiệt 

hại  ớn; việc triển  hai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ s  ch a   ng bộ; 

k t quả ti m các  oại vắc xin phòng bệnh cho  àn gia súc, gia cầm tại một số  ịa 

ph ơng  ạt thấp; công tác quản    mua bán, vận chuyển, gi t mổ  ộng vật, sản 

ph m  ộng vật ch a    c quan tâm  úng m c; mạng   ới thú y cơ s  ch a  áp 

 ng y u cầu nhiệm vụ    c giao. 

Để chủ  ộng triển  hai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm và thủy sản năm 2020  ạt hiệu quả, góp phần ổn  ịnh, phát triển chăn 

nuôi, nuôi tr ng thủy sản bảo vệ s c  hỏe ng  i dân,  ảm bảo môi tr  ng sinh 

thái. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh y u cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã; Giám  ốc các s ; Thủ tr  ng các ngành,  ơn vị  i n quan triển 

khai, thực hiện nghiêm túc,   ng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản theo quy  ịnh, trong  ó cần tập trung các nội dung sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ  ạo cơ quan 

ch c năng và    ban nhân dân cấp xã nghi m túc tổ ch c, thực hiện các nội dung: 

-  ăng c  ng công tác tuy n truyền về nguy cơ, tác hại của các  oại dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tr n gia súc, gia cầm, thủy sản và phổ bi n các 

quy  ịnh của pháp  uật về chăn nuôi, thú y nh m nâng cao   th c, trách nhiệm 

của cơ quan, cá nhân, tổ ch c trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

-  ổ ch c giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh   n tận thôn, xóm, vùng 

nuôi  ể phát hiện, báo cáo và tập trung xử    d t  iểm các ổ dịch ngay từ  hi 

mới xuất hiện. 

- Tập trung chỉ  ạo, triển  hai thực hiện việc     hai,  ăng    chăn nuôi 

gia súc, gia cầm theo quy  ịnh  ể quản    chặt chẽ  àn vật nuôi và tổ ch c tiêm 

phòng vắc xin  ịnh     ảm bảo chỉ ti u,    hoạch;   ng th i th  ng xuy n rà 

soát, thực hiện ti m bổ sung cho gia súc, gia cầm ch a    c ti m trong các   t 

chính, số h t th i hạn miễn dịch, số mới phát sinh. 
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- Tổ ch c thanh tra,  iểm tra việc chấp hành các quy  ịnh của pháp  uật về 

phòng, chống dịch bệnh, mua bán, vận chuyển, gi t mổ  ộng vật, sản ph m  ộng 

vật và các hoạt  ộng hành nghề thú y, kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, th c ăn 

chăn nuôi; chấn chỉnh, xử     ịp th i, nghiêm túc các vi phạm theo quy  ịnh. 

- Tập trung triển  hai, thực hiện  ảm bảo hiệu quả các   t, tháng vệ sinh, 

ti u  ộc,  hử trùng môi tr  ng chăn nuôi, nuôi tr ng, chủ  ộng phòng ngừa dịch 

bệnh; tăng c  ng quản    vùng nuôi. 

-  ăng c  ng công tác quản    bệnh Dại; chỉ  ạo   ND cấp xã rà soát, 

 ập danh sách hộ nuôi chó, nắm chắc số    ng thực t  chó nuôi tr n  ịa bàn  ể 

quản   , xử    triệt  ể chó thả rông, chó  hông ti m vắc xin phòng bệnh dại theo 

quy  ịnh; h ớng d n chủ nuôi chó thực hiện  ăng    và cam   t thực hiện ti m 

vắc xin phòng bệnh dại cho chó, xích nhốt gi  chó trong  huôn vi n gia  ình, 

 hông thả rông chó. 

-  ổ ch c rà soát, xây dựng ph ơng án, chính sách  ảm bảo bố trí cán bộ 

làm công tác chăn nuôi, thú y các cấp huyện, xã; cán bộ thú y thực hiện nhiệm 

vụ tại các cơ s  gi t mổ tập trung  ảm bảo  áp  ng y u cầu nhiệm vụ    c giao. 

- Bố trí ngu n  ực,  inh phí dự phòng của  ịa ph ơng  ể chủ  ộng  ng 

phó, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và thủy sản  ịp 

th i, hiệu quả. 

2. Giám  ốc S  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ  ạo: 

-  ham m u ban hành  ịp th i các văn bản chỉ  ạo, cơ ch , chính sách về 

phòng, chống dịch bệnh  ộng vật. 

- Chỉ  ạo Chi cục Chăn nuôi và  hú y và  ơn vị  i n quan thuộc S  chủ 

 ộng phối h p với s , ngành,  ơn vị  i n quan tăng c  ng  iểm tra, giám sát, 

h ớng d n việc tổ ch c thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản tại các  ịa ph ơng. 

- Theo dõi,  ôn  ốc việc thực hiện tại cơ s ;  ịnh   ,  ột xuất tổng h p, 

 ánh giá   t quả thực hiện,  àm r  nh ng  ịa ph ơng  àm tốt, ch a tốt, tham 

m u  ề xuất h ớng xử   , báo cáo UBND tỉnh  ể chỉ  ạo. 

3. S   ài chính chủ trì, phối h p với S  Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham m u,  ề xuất UBND tỉnh bố trí  inh phí  ể phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản  ịp th i, hiệu quả. 

4. Các s , ngành liên quan theo ch c năng, nhiệm vụ phối h p với ngành 

chuyên môn, chính quyền các  ịa ph ơng theo dõi, chỉ  ạo,  iểm tra, h ớng d n 

công tác phòng, chống dịch bệnh  ộng vật theo quy  ịnh. 

5. S   hông tin và  ruyền thông,  áo Hà  ĩnh, Đài Phát thanh và  ruyền 

hình tỉnh và các cơ quan thông tin  ại chúng phối h p với S  Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã   y mạnh công tác thông tin tuy n 

truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tr n  ịa bàn tỉnh. 

6. Đề nghị    ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan  oàn thể cấp tỉnh có    

hoạch phối h p với các s , ngành ch c năng và chính quyền  ịa ph ơng tuyên 
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truyền, vận  ộng  oàn vi n, hội vi n và ng  i dân chủ  ộng, tích cực thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

Y u cầu Giám  ốc các s ,  hủ tr  ng các ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã; các tổ ch c, cá nhân  i n quan triển  hai, thực hiện 

nghi m túc Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

-  ộ Nông nghiệp và P N ;        ( ể b/c) 

- Cục  hú y, Cục Chăn nuôi; 

- Chi cục  hú y Vùng III; 

- Đ/c  í th , các P    ỉnh ủy; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PC    ND tỉnh; 

-   M  Q, các  oàn thể cấp tỉnh; 

- Các s , ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Huyện ủy,  hành ủy,  hị ủy; 

-   ND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

-  áo Hà  ĩnh, Đài P  H tỉnh; 

- Chánh, các PVP tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB- H tỉnh; 

- L u V ,  H, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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