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Kính gửi:     

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; để chủ 

động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 18/6/2019; Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 23/5/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về 

tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về các giải pháp 

phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân  

huyện, thành phố rà soát, tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng và tiêm 

phòng bổ sung vắc xin cho đàn vật nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi áp 

dụng các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm để tăng 

sức đề kháng cho đàn vật nuôi. 

- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật theo 

quy định. 

V/v tập trung phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 
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- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện “Tháng vệ 

sinh, tiêu độc khử trùng, tiêu độc môi trường” năm 2019 nhằm chủ động tiêu 

diệt mầm bệnh, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương. Thời gian thực 

hiện trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 18/12/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố trong việc thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 

trường; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các 

biện pháp chỉ đạo với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

phòng phòng, chống, dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2020 để tổ chức triển 

khai thực hiện. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY 

ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất biện 

pháp chỉ đạo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường chủ 

động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là tại các khu vực đã từng có 

dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và 

xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường 

hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. 

- Chấn chỉnh công tác thú y tại cơ sở, đặc biệt chú trọng khắc phục 

những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu 

dịch bệnh theo đúng quy định.  

- Tổ chức thẩm định và chi trả kinh phí hỗ trợ trong công tác phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối 

tượng theo quy định; không để xảy ra tình trạng gian lận, khai khống để được 

hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp triển khai, hướng dẫn các chủ vật nuôi thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh bảo vệ gia súc, gia cầm trong vụ Đông -Xuân. 

- Thực hiện kế hoạch tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc đạt tỷ lệ theo quy định. Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng môi trường; thời gian thực hiện trong  01 tháng, bắt đầu từ 

ngày 18/11/2019 đến hết ngày 18/12/2019. Nội dung và cách thức tiến hành: 
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Theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPNTT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường của các huyện, thành phố; chỉ đạo Trung tâm Y tế 

dự phòng tỉnh, các cơ sở y tế tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh động vật 

lây sang người tại cơ sở và tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối 

hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 

trường năm 2019. 

5. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động bố trí 

thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, đặc biệt là nội dung, yêu cầu của Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 

trường năm 2019. 

Yêu cầu các  iám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản 

này; báo cáo kết quả thực hiện với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh  
- Chủ tịch UBND tỉnh  
- Các PCT UBND tỉnh;   
- Như kính gửi:  
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;   
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  
- Các cơ quan khối đoàn thể tỉnh;  

- Đài PT-TH, Báo Tuyên Quang; Nguyễn Thế Giang 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;  
- Lưu VT, CV NLN (Toản).  
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