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THÔNG BÁO  

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 
 

 

 
 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra 

tại 06 huyện (Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh,Vũ Quang, Nghi 

Xuân, Hương Khê), bệnh Viêm da nổi cục trên dàn trâu, bò xảy ra tại 05 

huyện(Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh); bên 

cạnh đó việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao trong dịp 

tết Nguyên đán Tân Sửu nên nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiểm nguy 

hiểm như LMLM, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm… 

Thực hiện công điện số 01/CĐ – UBND ngày 26/01/2021 của UBND 

huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Để 

kịp thời ngăn chặn, khống chế sự xâm nhập và chủ động phòng, chống có hiệu 

quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, các bệnh truyền nhiểm nguy 

hiểm của gia súc, gia cầm vào địa bàn xã  

Nay Ủy ban nhân dân xã yêu cầu,  Ban chỉ huy các thôn và Ban ngành, tổ 

chức liên quan thực hiện tốt các nội dung sau; 

1. Ban chỉ huy các thôn: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ 

sinh, làm sạch chuồng trại, phun hóa chất sát trùng phòng dịch, các trang trại, hộ 

chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh 

học để bảo vệ đàn vật nuôi và thông tin kịp thời và thường xuyên trên các 

phương tiện thông tin qua lao phát thanh thôn để người chăn nuôi biết, chủ động 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… 

- Thống kê rà soát tổng đàn gia súc gia cầm cho công tác tiêm phòng  đàn 

gia súc gia cầm đợt 1 năm 2021 (nộp danh sách về Ban thú y xã qua đ/c Nguyễn 

Tiến Chí trước ngày 08/2/2021) 

- Tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi 

trường nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới  

 - Thường xuyên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thôn thấy có dấu hiệu vi phạm 

theo quy định thì báo cáo kịp thời cho UBND xã để xử lý. 



- Khi phát hiện sớm dấu hiệu các loại dịch bệnh  thì báo cáo kịp thời về 

UBND xã để bao vây, khống chế có hiệu quả, tuyệt đối không để dịch lan rộng, 

nhằm giảm thiểu mầm bệnh phát tán ngoài môi trường. 

2. Ban nông nghiệp, Thú y xã: 

 - Phối hợp các cơ quan chức năng, Ban ngành liên quan tăng cường kiểm 

soát giết mổ gia súc, gia cầm; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy các 

thôn,  người chăn nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh, 

dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Phân công Cán bộ tăng cường giám sát chặt chẽ, tình hình dịch bệnh gia 

súc, gia cầm đến tận các hộ, thôn xóm, cơ sở chăn nuôi phát hiện dịch bệnh và 

báo cáo kịp thời cơ quan chuyên môn cấp trên; tham mưu  thực hiện khẩn cấp 

các biện pháp đồng bộ để xử lý, khống chế, không để dịch bệnh xảy ra bùng 

phát và lây lan ra diện rộng; 

3. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể: 

Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

4. Đề nghị các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 02 của BTV 

Đảng  ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban ngành, đoàn thể  phối hợp với Cấp ủy - 

BCH các thôn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người chăn nuôi 

chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm. 

Trên đây là thông báo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm, đề nghị Ban, ngành có liên quan và Chi ủy-BCH các thôn 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- UBMTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Đoàn công tác theo QĐ 02 Đảng ủy; 

- Chi ủy –BCH các thôn; 

- Lưu: VP./. 

Gửi bản giấy và bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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