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Kính gửi:     
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Ban chỉ đạo 389 Tuyên Quang; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 08/10/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên 

quan tổ chức 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, hoá chất khu vực chuồng 

nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có 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. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh động vật, thủy sản của tỉnh và các văn bản đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn. 

- Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại 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 được phát hiện; xử lý nghiêm các trường 

hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho 

người dân và cộng đồng. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tháng tổng vệ 

sinh, sát trùng từ ngày 25/10 - 25/11/2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi 

trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, 

giết mổ động vật, địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh. 

V/v tập trung triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng 
cuối năm 2021 và đầu năm 2022    
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- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch theo quy định; chủ 

động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng 

cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về 

phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật; cập nhật báo cáo dịch bệnh động vật qua hệ thống VAHIS 

(Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến); đẩy mạnh áp dụng hình thức 

trực tuyến để hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức lấy mẫu giám sát, xét 

nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật, đánh giá các cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật,…  

- Chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

thủy sản năm 2022; gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2021.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tháng vệ 

sinh, sát trùng từ ngày 25/10 - 25/11/2021 trong đó lưu ý, tổ chức đồng loạt cùng 

thời điểm (từ 7-10 ngày) việc tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng các chất sát 

trùng như: Vôi bột, hóa chất .... Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm  

để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh; xử lý 

nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến lây lan dịch bệnh trên 

diện rộng.  

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai, hướng dẫn các chủ vật nuôi thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bảo vệ gia súc, gia cầm; áp dụng biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học. Rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc 

xin phòng các bệnh, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn, đặc biệt các dịch bệnh 

nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục, 

Dại,.... 

- Chỉ đạo hệ thống thú y tại cơ sở tập trung bám sát địa bàn, nâng cao hiệu 

quả hoạt động khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định. 
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3. Ban chỉ đạo 389 Tuyên Quang kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chuẩn bị nội dung, bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền sâu rộng tới 

mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về nguy cơ, tác hại của dịch 

bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy           (báo cáo);  
- Thường trực HĐND tỉnh  
- Chủ tịch UBND tỉnh   
- Phó CT UBND tỉnh:Nguyễn Thế Giang;   
- Như trên;  
- Chánh VP UBND tỉnh;   

- Phó CVP UBND tỉnh:Nguyễn Thanh;  
- Lưu VT, CV NLN (Toản).  

 Nguyễn Thế Giang 
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