
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN 

V/v tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi 
 

             Ngọc Hồi, ngày         tháng       năm 2020 

 

                               Kính gửi:     

                  - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

                - UBND các xã, thị trấn. 

 

 UBND huyện Ngọc Hồi nhận được Công văn số 308/CCCNTY-QLDB ngày 

09/11/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; UBND huyện yêu cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình hình dịch 

bệnh động vật và các biện pháp phòng chống các dịch bệnh động vật như: Lở mồm 

long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn Châu phi,… để 

người chăn nuôi biết, chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, xử lý, cách ly, 

chăm sóc nuôi dưỡng và chữa trị vật nuôi khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu phi theo quy định của Luật thú y năm 2015, 

các quy định của Trung ương, của tỉnh và các văn bản1 chỉ đạo của UBND huyện. 

- Tuyên truyền người chăn nuôi, kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm thường 

xuyên vệ sinh chuồng trại, cơ sở kinh doanh giết mổ. Triển khai khử trùng tiêu độc 

bằng hóa chất, kết hợp với vôi bột nhằm tiêu diệt mầm bệnh. 

- Khi có gia súc, gia cầm chết hoặc nghi mắc bệnh thì phải cách với đàn gia 

súc khỏe mạnh; đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan Thú y biết, để 

kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

2. Đối với Xã Đăk Kan (đang xảy ra dịch tả lợn Châu Phi) 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra tại ổ dịch trên địa bàn xã; Hướng dẫn hộ 

chăn nuôi vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi… theo 

hướng dẫn của ngành thú y về công tác phòng chống dịch.  

                                                           
1 Thông tư số 07/20016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 

24/12/2019 về việc bổ sung một số điều vào Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 

07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch Quốc gia phòng chống dịch tả lợn Châu phi; Kế hoạch 

số 3303/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 

2020; Kế hoạch số 1621/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Ngọc Hồi về phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu phi; Kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Ngọc Hồi về phòng, chống dịch bệnh 

trên cạn năm 2020. 
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- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, 

giết mổ và buôn bán động vật ra vào vùng có dịch nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh 

lây lan ra diện rộng. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý tác quản lý ổ dịch, quản lý tình hình buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật theo quy định. Tiếp tục 

hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc nuôi dưỡng; mua bán; giết mổ gia súc, gia 

cầm; vệ sinh thú y theo quy định. Phối hợp với các xã, thị trấn phổ biến, tuyên 

truyền, vận động và hướng dẫn người chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi theo 

Luật Chăn nuôi năm 2018; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019 

về hướng dẫn triển khai Luật Chăn nuôi theo quy định. 

 - Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Cúm gia 

cầm, Lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi, kể cả dịch bệnh trên thủy sản; 

thường xuyên cập nhật, theo dõi dịch bệnh của đàn vật nuôi trên địa bàn huyện, khi 

có thông tin dịch bệnh nguy hiểm phát sinh tại các huyện liền kề, giáp ranh với 

huyện Ngọc Hồi, phải kịp thời báo cáo và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn để tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp phòng 

chống kịp thời nhằm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn huyện.  

- Thực hiện việc hướng dẫn các trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện công tác 

tái đàn sau dịch bệnh theo Công văn số 78/CCCNTY-QLG ngày 27/3/2020 của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Tổng hợp số liệu tái đàn sau dịch bệnh, tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, tình hình chăn nuôi hàng tháng báo cáo về UBND 

huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để biết chỉ đạo thực hiện.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện; 

báo cáo, tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp phòng, chống kịp thời 

khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện; báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

phòng chống dịch theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;                                                                                    
- Sở NN&PTNT tỉnh;                                                                  

- Chi cục CN&TY tỉnh;  

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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