
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN QUẾ SƠN        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh   
           
V/v khẩn trương triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm.

  Kính gửi: 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 
- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện;
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
 bệnh động vật huyện;
- Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện;
- Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 
bàn huyện trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1270/UBND-KTN ngày 08/3/2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam về khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 
quyết liệt các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức triển khai, thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định của pháp luật về thú y và kế hoạch của UBND huyện về quy định phòng, 
chống dịch cụ thể đối với từng bệnh.

- Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin, đặc 
biệt tuyên truyền vận động người chăn nuôi mua vắc xin tiêm phòng các bệnh 
không thuộc các loại bệnh Nhà nước hỗ trợ vắc xin như: Viêm da nổi cục cho đàn 
trâu, bò, Cúm gia cầm, Dại...

- Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng 
trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu hủy 
mầm bệnh. Thời gian hoàn thành Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 
trên địa bàn huyện hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2022.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng 
nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng bệnh 
bằng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng (sử dụng vôi bột), tiêm vắc xin; chủ động giám 
sát, phát hiện, cảnh báo kịp thời, xử lý dứt điểm ổ dịch mới phát sinh.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi, tổng hợp báo cáo 
hằng quý về Phòng Nông nghiệp & PTNT; rà soát kế hoạch tiêm phòng của địa 
phương để có cơ sở xây dựng phương án chống dịch (tiêu độc khử trùng, tiêm 
phòng khẩn cấp đúng đối tượng...) và làm cơ sở hỗ trợ người chăn nuôi có gia 
súc, gia cầm tiêu hủy do dịch bệnh (nếu có).
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- Tổng hợp toàn bộ thiệt hại do dịch bệnh gây ra (DTLCP, VDNC, CGC) 

trong năm 2021 niêm yết công khai, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nông 
nghiệp & PTNT) để cân đối ngân sách hỗ trơ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và trước Chủ tịch UBND huyện trong việc tổng hợp báo cáo, đề nghị hỗ trợ đảm 
bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 
Nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 
bệnh, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo 
quy định.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông 
nghiệp & PTNT huyện tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí để phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn theo đúng quy định.

4. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện
- Chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ nhằm chủ động phát hiện, đề xuất các 
biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời vật tư, vắc xin, 
hóa chất, cán bộ kỹ thuật phục vụ công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch trên 
địa bàn huyện.

- Theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh ở các địa phương, đôn đốc công tác 
tiêm phòng đợt 1/2022 đảm bảo phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

- Lập kế hoạch về kinh phí, vật tư, hóa chất.., cần thiết phục vụ cho công 
tác phòng, chống dịch trình UBND huyện xem xét, quyết định; tổ chức quản lý 
sử dụng vật tư, hóa chất đúng mục đích, tránh thất thoát. Khi phát hiện dịch bệnh, 
báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời tránh để dịch bệnh lây lan trên diện 
rộng.

5. Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện: Phối hợp với Phòng NN&PTNT, 
Trung tâm KTNN huyện tăng cường công tác thông tin  tuyên truyền về tình hình 
và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

6. Đề nghị UBMTTQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, 
Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM huyện: Phối hợp với các cơ quan liên 
quan vận động tuyên truyền cho Nhân dân và hội viên nâng cao nhận thức và tích 
cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và thường 
xuyên báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) để theo dõi, 
chỉ đạo./- 

Nơi nhận:                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;                   KT. CHỦ TỊCH
- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh (báo cáo);     PHÓ CHỦ TỊCH
- Chi cục CN&TY tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CPVP, CV (KT);
- Lưu: VT.
                                                                                           #ChuKyLanhDao
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