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V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2635/UBND-KTN ngày 28/4/2022 của UBND
tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia
cầm.
Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia
cầm trong thời gian đến. UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu các phòng, ban, đơn
vị liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chỉ đạo tại Công văn số
1270/UBND-KTN ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số
497/UBND-KT ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ, theo đó:
1. UBND các xã, phường:
Chỉ đạo, phân công trách nhiệm để theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trên
đàn gia súc, gia cầm đến từng hộ chăn nuôi; thông tin kịp thời tình hình dịch
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên theo dõi, trao đổi thông tin trên
nhóm Zalo “Lĩnh vực chăn nuôi Thú y thành phố”. Khi phát hiện có dịch bệnh
phải công khai, đồng thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp bao vây ổ dịch; kiểm
soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm mắc và thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định.
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.
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).
Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công
tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn theo hướng dẫn, giám sát của
Phòng Kinh tế và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố.
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2. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp:
Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật về Thú y và Quyết định số
8728/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ Ban hành Kế
hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố năm 2022.
Phối hợp phòng Kinh tế tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt và
bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tại địa phương trong năm 2022 đạt hiệu quả,
trong đó lưu ý bố trí kinh phí: Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật,
mua vắc xin tiêm phòng định kỳ các bệnh theo quy định, tập huấn, tuyên truyền,
tổ chức thực hiện…
Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng các bệnh phải 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 bệnh nhà nước hỗ trợ vắc xin: VDNC cho đàn
trâu, bò, CGC, Dại…
Phối hợp tổ chức tốt Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường;
triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật theo chỉ đạo tại Quyết định
số 1528/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ và báo cáo
kết quả sau khi triển khai về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế).
Lưu ý thời gian tiêm Vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo thực hiện
vào trước thời điểm nắng nóng, trước mùa hè, tỷ lệ tiêm đạt từ 70% đàn chó,
mèo.
Thực hiện cập nhật tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy
định gửi phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
Cập nhật kê khai tổng đàn, kê khai hoạt động chăn nuôi, tổng hợp báo cáo
hằng quý về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) theo đúng thời gian quy định
(trước ngày 05 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo).
3. Phòng Kinh tế Thành phố:
Tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
động vật của thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch theo từng tình
huống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Trung tâm Kỹ thuật Nông
nghiệp, UBND các xã, phường trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo
dõi tổng hợp tình hình, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
Phối hợp ngành y tế tăng cường chia sẻ thông tin phòng, chống các bệnh
lây truyền từ động vật sang người theo quy định.
4. Trung tâm Văn hoá-Thể thao-Truyền thông, các hội, đoàn thể
thành phố: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Phối hợp
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp xây dựng nội dung, chuyên mục cho chương
trình truyền thông đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch.
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Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các phòng, đơn vị có
liên quan nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo bằng văn bản về
UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật thành phố (qua
phòng Kinh tế) để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Chi cục CN và Thú y tỉnh;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng, đơn vị liên quan ;
- Các Hội, đoàn thể tp;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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#ChuKyLanhDao
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