
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:       /SNN-CNTY 

Về việc tăng cường công tác phòng,  

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày     tháng 3 năm 2023 

  

Kính gửi: 

- Các Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận 
tải; Thông tin và Truyền thông; Tài chính;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 699/UBND-
NN ngày 27/02/2023 về việc thực hiện Công văn số 883/BNN-TY ngày 
21/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 

750/UBND-KGVX ngày 01/3/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống 
bệnh Cúm gia cầm lây nhiễm sang người trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 
gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển 

chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bệnh truyền 
nhiễm lây từ động vật sang người. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố và Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y tiếp tục triển khai thực 

hiện Công văn số 179/SNN-CNTY ngày 06/02/2023 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch 

bệnh động vật (đính kèm); đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Đối với các Sở, ngành có liên quan  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị các Sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện các nội 

dung như sau: 

- Tăng cường giám sát phát hiện dịch Cúm gia cầm trên gia cầm và trên 

người để có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

- Hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (khi có dịch xảy ra).  
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- Tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn tỉnh; chủ động tăng cường kiểm 
tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, 
giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu về 

phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về các biện pháp 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên gia cầm và trên người; khuyến cáo người 
dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm 

trong giết mổ, chế biến gia cầm và sản phẩm gia cầm, không ăn tiết canh và 
không sử dụng gia cầm bệnh, chết không rõ nguyên nhân. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   

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

môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến 31/3/2023” đúng tiến độ 
(theo Kế hoạch số 05/KH-CCCNTY ngày 28/02/2023 của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y). 

- Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống dịch tại địa phương. 

- Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp cơ quan thú y tăng cường 
công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh Cúm gia cầm, xử lý kịp thời khi có dịch 

bệnh phát sinh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

- Tuyên truyền, vận động cơ sở, người chăn nuôi chấp hành việc đăng ký 

chăn nuôi và khai báo dịch bệnh với Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện tiêm 
phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi theo quy định; thường xuyên 

thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; chọn mua con 
giống có nguồn gốc rõ ràng và đã qua kiểm dịch thú y. 

3. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến 
31/3/2023” trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan y tế, các ban, ngành và đơn vị có liên 
quan trong việc giám sát, phát hiện dịch bệnh Cúm gia cầm đặc biệt tại các chợ 

bán gia cầm sống, kịp thời chia sẽ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm 
và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch; tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm để người 

chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác của Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, 

kiểm soát tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, để kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật mắc bệnh, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. 
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- Quản lý và điều hành lực lượng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn để 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 
dịch bệnh động vật tại địa bàn được phân công. 

- Chuẩn bị vật tư trang thiết bị, hóa chất để hỗ trợ kịp thời cho địa phương 

triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch (khi có dịch bệnh xảy ra). 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối 
hợp, tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, CNTY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Lê Văn Đông 
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