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                  Thạch Hà, ngày 22  tháng  8  năm 2018 

 

                 Kính gửi: 

                        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                        - Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018; Kế 

hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà 

về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018. Để chủ động 

phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 

2/2018, tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ kinh doanh động vật, 

sản phẩm động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ 

trưởng các Ban, phòng, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

         1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

          - Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách và quy định về 

phòng chống dịch bệnh, nguy cơ, tác hại của dịch bệnh đối với phát triển chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản và sức khỏe con người, môi trường sinh thái để mọi 

người dân tự giác, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. 

 - Phân công nhiệm vụ cho cán bộ bám sát cơ sở, vận động các tổ chức 

đoàn thể, hộ chăn nuôi và người dân cùng tham gia giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để chỉ đạo thực hiện đồng bộ các 

biện pháp bao vây, khống chế kịp thời. 

- Chủ động trích nguồn kinh phí để tổ chức phòng chống dịch và tiêm 

phòng đợt 2/2018 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao; 

Thường xuyên rà soát tổng đàn để tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm 

chưa được tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch và thanh quyết toán kinh 

phí vắc xin theo đúng quy định, đồng thời thực hiện việc giám sát, lưu giữ kết 

quả tiêm phòng và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

- Thời gian và các loại vắc xin tiêm phòng.  

Thời gian tiêm các loại vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 2/2018: 

bắt đầu từ ngày 20/9, kết thúc trước ngày 25/10/2018. Cụ thể:  

+ Các loại vắc xin cho đàn trâu bò tiêm từ ngày 20/9 đến 10/10/2018 

tiêm theo lịch cuốn chiếu của UBND huyện. 



 + Các loại vắc xin cho đàn lợn, đàn gia cầm và vắc xin phòng bệnh dại 

cho đàn chó, mèo tiêm từ ngày 11/10 đến 25/10/2018 các địa phương tự tổ 

chức tiêm. 

- Các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc: 

+ Đối với đàn trâu, bò: Bệnh Lở mồm long móng, bệnh Tụ huyết trùng. 

+ Đối với đàn lợn: Bệnh Dịch tả, bệnh Tụ huyết trùng lợn. 

+ Đối với đàn gia cầm: Bệnh cúm gia cầm. 

+ Đối với đàn chó, mèo: Bệnh dại (Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin phòng 

bệnh dại triệt để cho số chó chưa được tiêm phòng, đặc biệt tại các địa phương 

chưa tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2018, các địa phương tiêm đạt tỷ lệ thấp). 

- Phí tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2018 thực hiện theo Thông báo 

số 150/TB-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện. 

- Đăng ký vắc xin và thanh toán kinh phí mua vắc xin, hồ sơ đối ứng vắc 

xin: 

Để đảm bảo cung ứng vắc xin được kịp thời yêu cầu Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn phải có đăng ký số lượng vắc xin bằng văn bản và chuyển kinh 

phí mua vắc xin về Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện trước ngày 

10/9/2018 để Trung tâm có kế hoạch đăng ký mua vắc xin với Chi cục Chăn 

nuôi - Thú y tỉnh. Hồ sơ đối ứng vắc xin lở mồm long móng gia súc thực hiện 

theo nội dung Công văn số 728/SNN-CNTY ngày 27/4/2018 của sở nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn cơ chế và thanh quyết toán vắc xin LMLM 

năm 2018, các địa phương in mẫu để các hộ có gia súc được tiêm phòng ký 

trực tiếp vào hồ sơ và hoàn thiện gửi về Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN sau 

khi tiêm để quyết toán theo quy định. 

- Báo cáo tiến độ kết quả tiêm phòng: 

Trong quá trình triển khai tiêm các địa phương báo cáo tiến độ vào hồi 

16h30 hàng ngày; Sau khi tiêm phòng xong trong phạm vi 10 ngày các địa 

phương chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả tiêm các loại vắc xin kể cả số lượng 

các hộ gia đình tự tiêm phòng mà được cán bộ chuyên môn giám sát về Trung 

tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện 

và tỉnh theo quy định. 

- Tiêm phòng bổ sung: Ngoài đợt tiêm phòng chính trong các tháng còn 

lại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên rà soát để tổ chức việc tiêm 

phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm 

chính, hoặc đã hết thời hạn miễn dịch; đặc biệt là đàn vật nuôi mới phát sinh, 

tái đàn sau tiêm phòng định kỳ. 

- Đối với các địa phương còn nợ tiền vắc xin phải thanh toán với trung 

tâm trước ngày 15/9/2018 để Trung tâm thanh toán với Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y tỉnh. Sau thời gian trên địa phương nào không thanh toán UBND huyện 

sẽ chỉ đạo đối trừ ngân sách năm 2018; Các địa phương không thanh toán công 

nợ sẽ không được cung ứng vắc xin để tiêm phòng đợt 2/2018. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kiện toàn và chỉ đạo 

đoàn liên ngành cấp xã, Ban quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra việc chấp 



hành các quy định của pháp luật xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui 

định. 

 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN phân 

công cán bộ bám sát địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ về 

công tác giám sát, phát hiện, xử lý dịch và cung ứng đầy đủ, kịp thời đảm bảo 

chất lượng, số lượng các loại vắc xin để phục vụ công tác tiêm phòng đợt 

2/2018. 

 - Phối hợp Đội liên ngành cấp huyện, các ngành liên quan tăng cường 

công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn vật nuôi, quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động 

vật, sản phẩm đông vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề kinh doanh thức 

ăn chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y; xử lý theo thẩm quyền 

hoặc tham mưu cho UBND huyện xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân buông 

lỏng công tác quản lý, vi phạm trong công tác phòng chống dịch, vận chuyển, 

giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

 3. Các ngành Công an, Y tế, Đài Truyền thanh Truyền hình, Phòng Tài 

chính-Kế hoạch, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng ngành, liên 

quan chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng 

gia súc gia cầm đợt 2/2018; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh 

động vật, sản phẩm đông vật, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt kết quả tốt. 

 4. Các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm, vận chuyển, giết 

mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật phải chủ động và tự giác thực 

hiện nghiêm túc các nội dung liên quan. Các trường hợp vi phạm ngoài việc bị 

xử lý theo quy định khi dịch xẩy ra có gia súc, gia cầm ốm, chết buộc phải tiêu 

hủy thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

 5. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm huyện, các ban, phòng, 

ngành chỉ đạo cơ sở phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN chỉ đạo UBND xã, thị trấn giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên đồng thời thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo 

UBND huyện để kịp thời xử lý chỉ đạo. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ban, phòng, 

ngành chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn./. 
 

Nơi nhận:  
  - Như kính gửi; 

  - Sở NN& PTNT; 

  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

  - TTHU, HĐND huyện; 

  - Ủy ban MTTQ huyện; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Các Ban, phòng, ngành chỉ đạo cơ sở; 

  - Lưu: VT. 
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