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Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi
và phòng, chống dịch bệnh động vật

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Các tháng cuối năm điều kiện thời tiết thường có nhiều thay đổi, nhiệt độ
thấp, ẩm độ cao làm giảm sức đề kháng của vật nuôi; mặt khác việc vận chuyển,
giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm
các tháng cuối năm tăng nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh làm ảnh
hưởng đến phát triển chăn nuôi của tỉnh.
Để tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động
vật, nhất là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn
Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng (LMLM) gia súc,…và thực hiện chỉ
đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7052/UBND-NN2 ngày 15/9/2020 về việc
thực hiện kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020; Công điện khẩn số
6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tập
trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh
Cúm gia cầm lây lan diện rộng. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các
huyện, thành phố:
1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan,
UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Về sản xuất chăn nuôi.
+ Đối với chăn nuôi trâu, bò: Khuyến khích người chăn nuôi thực hiện
việc lai tạo các giống bò sữa, bò thịt mới có năng suất, chất lượng cao bằng kỹ
thuật thụ tinh nhân tạo; áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi vỗ béo để tăng trọng lượng
xuất chuồng, tỷ lệ thịt xẻ và chất lượng thịt.
+ Đối với chăn nuôi lợn: Đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến, hướng dẫn
người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh
học để tái đàn, tăng đàn lợn đạt hiệu quả.
+ Đối với chăn nuôi gia cầm: Hướng dẫn người chăn nuôi cần thường
xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thị trường để duy trì sản xuất với số lượng
đàn hợp lý, tránh xảy ra hiện tượng tăng đàn ồ ạt dẫn đến tình trạng cung vượt
quá cầu; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật chăn nuôi để nâng cao
chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.
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- Về phòng, chống dịch bệnh động vật:
+ Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh động vật theo quy định của Luật thú y; các văn bản chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT và của tỉnh.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia
cầm trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy
cơ cao, khi phát hiện có vật nuôi ốm, chết, nghi mắc các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm như CGC, DTLCP, LMLM gia súc,…báo ngay cho Trạm Chăn nuôi
và Thú y để xác minh dịch bệnh, đồng thời báo cáo UBND huyện, thành phố để
chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống kịp thời theo quy định. Nghiêm
cấm việc giấu dịch.
+ Tuyên truyền, vận động người dân tự giác khai báo dịch bệnh; không
được chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm trên động vật; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xincho gia súc, gia
cầm theo quy định, nhất là vắc xin CGC, LMLM gia súc, Tai xanh ở lợn, Dại
chó, mèo,…; chủ động thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại,
môi trường chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo
dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng gây thiệt hại sản xuất chăn nuôi và đời sống.
+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc,
gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 trên
địa bàn quản lý, đảm bảo hiệu quả theo quy định.
2. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
- Phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi về các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh động vật để người chăn nuôi chủ động thực hiện.
- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện, nhân viên thú y cấp xã
tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hướng dẫn
người chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng
chuồng trại, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện vật
nuôi ốm, chết, nghi mắc các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo với chính quyền
cấp xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y, để báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ
chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch theo quy định.
- Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch gia cầm, sản phẩm gia cầm theo
quy định; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng như: Công an, Quản lý thị
trường,…tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động
vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn tỉnh.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin, hóa chất để phục vụ công tác tiêm
phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 theo
phê duyệt của UBND tỉnh.
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3. Yêu cầu Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp,
Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT theo chức năng, nhiệm vụ chủ
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của các địa phương đẩy
mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp kỹ
thuật về chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh; hỗ trợ thúc đẩy xây
dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết để chủ động trong
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm,
chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- TTKN, TTGNN, TTTT NN&PTNT (t/h);
- Phòng NN (Kinh tế) các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CNTY.
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