UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5377 /UBND-NN2

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long
móng (LMLM) ở gia súc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh yêu
cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số
nội dung sau:
1. UBND các huyện, thành phố:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh
LMLM theo đúng quy định tại Luật Thú y; Thông tư 07/2016/TT-BNN&PTNT
ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch
bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND
tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc năm
2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường,
thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc, đặc biệt
là các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, xử lý kịp
thời khi có ổ dịch phát sinh.
- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực
hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi; thực hiện
tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc theo quy định và hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn; tuyệt đối không bán chạy gia súc bệnh, không vứt xác gia súc ốm,
chết ra ngoài môi trường.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc,
gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 trên địa bàn
quản lý, đảm bảo hiệu quả theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Dự thảo Quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trình
UBND tỉnh xem xét ban hành.

- Xây dựng Dự án phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của
gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trình các cấp có thẩm quyền
phê duyệt, đồng thời hàng năm Dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động
vật trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra,
giám sát chặt chẽ tình hình bệnh LMLM trên đàn gia súc và triển khai kịp thời
các biện pháp phòng, chống bệnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân thấy
được tính chất nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM
cho gia súc, để người chăn nuôi chủ động, phòng chống theo quy định.
+ Yêu cầu cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y, nhân viên thú y cấp xã tăng
cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, hướng dẫn người
chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh, vệ sinh, khử trùng chuồng trại,
áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện gia súc ốm,
chết, nghi mắc bệnh LMLM phải báo cáo với chính quyền cấp xã Trạm Chăn
nuôi và Thú y, để báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lấy mẫu xét
nghiệm bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch theo quy định.
+ Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy
định; phối hợp với chính quyền cơ sở, cơ quan liên quan để giám sát và quản lý
chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, sản phẩm gia súc
theo thẩm quyền.
+ Chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh
LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. Tổng hợp báo cáo tình
hình dịch bệnh LMLM, công tác phòng, chống theo quy định.
3. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân
công chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành Nông nghiệp và
PTNT triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh LMLM gia súc trên
địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ
đạo thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- Cổng TT-GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.

Bùi Hồng Đô

2

3

