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Số:          /UBND-KT 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: 

         - Phòng Kinh tế thành phố; 

      - UBND các phường, xã; 

      - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; 

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố. 
    

 Thực hiện Văn bản số 57/UBND-VP3 ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Để chủ 

động kiểm soát, khống chế các loại dịch bệnh động vật, tạo điều kiện, môi trường ổn 

định cho chăn nuôi. UBND thành phố yêu cầu các phòng đơn vị, UBND các 

phường, xã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, thành phố như: Chỉ thị số 

7473/CT-BNN-TY ngày 08/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu 

năm 2023; Công điện số 7061/CĐ-BNN-TY ngày 21/10/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tập trung triển khai quyết lệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh cúm gia cầm; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố về phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2023. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và các đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã, phường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.  

- Kiểm tra, đôn đốc các xã, phường triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường để phòng, chống dịch bệnh. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố, Sở 

Nông nghiệp & PTNT tỉnh theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh nhất là tại các khu 

vực đã từng có dịch bệnh; thông tin, báo cáo kịp thời để phối  hợp xử lý dứt điểm 

các ổ dịch bệnh động vật ngay từ khi mới phát sinh, không để lây ra diện rộng. 



- Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu 

độc môi trường về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

 -  Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố, 

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng dịch; hướng 

dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh 

bùng phát. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 

Phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và 

UBND các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các chính sách, quy 

định của tỉnh, của trung ương về phòng, chống dịch bệnh để kịp thời nắm bắt, 

chủ động, tích cực theo dõi, giám sát, phát hiện, khai báo kịp thời, đảm bảo hiệu 

quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

5. UBND các xã, phường 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; 

khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra phải khoanh vùng, không để các hộ bán chạy, 

giết mổ, vứt xác ra môi trường, báo cáo kịp thời về UBND thành phố (qua phòng 

Kinh tế) và các ngành liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết không 

xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các trường hợp không tiêm phòng vắc xin theo quy 

định, không thực hiện kê khai chăn nuôi đối với UBND xã theo quy định, giấu 

dịch, khai báo dịch bệnh không kịp thời và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc 

phục hậu quả nếu làm lây lan dịch bệnh. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các 

khu vực như: các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, khu vực chợ, nơi tập trung buôn 

bán... thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2023 đến 31/3/2023. Tăng cường tuyên 

truyền, vận động người dân thường xuyên quét dọn sạch sẽ khu vực chăn  nuôi gia 

súc, gia cầm; vệ sinh, khử trùng các dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị trong chăn 

nuôi; phát quang cây cỏ, vệ sinh xung quanh chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, 

thu gom phân, rác, chất độn để xử lý theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

                     NNA     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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