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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH BÌNH THỊNH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  14 /KH-UBND  Thanh Bình Thịnh, ngày  28  tháng 02 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 356 ngày 24/02/2022 của UBND huyện Đức Thọ 

về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022. Ủy ban nhân dân xã 

ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh với các nội dung chính như sau: 

I. Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2021 

Năm 2021, công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đã được 

cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt 

nhiều kết quả cụ thể: 

1. Về kết quả tiêm phòng 

+ Trâu bò: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng 434/514 con, đạt 84,43%; 

 + Lợn: Tụ huyết trùng, dịch tả: 190/402 con, đạt 47,3%; 

 + Gia cầm: 7000/36000 con, đạt 19,45% 

2. Công tác giám sát dịch bệnh 

Năm 2021 trên địa bàn xã đã xẩy ra dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Khi dịch xẩy ra, UBND xã đã kịp thời chỉ đạo cán bộ 

chuyên môn và các ngành liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêu hủy gia súc đảm bảo theo quy 

định, thành lập các chốt chặn để khống chế dịch bệnh không để lan lan ra diện 

rộng.  

3. Công tác quản lý các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, kinh 

doanh sản phẩm gia súc  

Thành lập đoàn kiểm tra giết mổ và kinh doanh sản phẩm gia súc tại chợ, tổ 

chức kiểm tra thường xuyên và xử lý các trường hợp vi phạm.  

4. Tồn tại hạn chế  
Bên cạnh kết quả phòng chống dịch bệnh đạt được vẫn còn một số khó 

khăn, tồn tại như: Dịch viêm da nổi cục trâu, bò, bệnh dich tả lợn Châu Phi xẩy 

ra và làm chết, tiêu hủy khối lượng lớn gia súc. Công tác kiểm soát giết mổ chưa 

thực hiện được thường xuyên, các hộ giết mổ còn thực hiện theo hình thức đối 

phó. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt còn thấp. Các hộ chăn nuôi 

chưa áp dụng các quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. 

II. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022 

1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Mục đích 

UBND xã chỉ đạo, tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động, tích cực thực 

hiện công tác phòng dịch. Tổ chức triển khai các biện pháp để khống chế, ngăn 

chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi dịch bệnh 

xảy ra. Bảo vệ và phát triển sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn 

chặn dịch bệnh nguy hiểm ở động vật lây nhiễm sang người. 
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1.2. Yêu cầu: 

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo các 

quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành về thú 

y. Tổ chức phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và hiệu 

quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ, phải sử dụng các biện 

pháp phòng bệnh là chính; trong đó việc thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn 

sinh học, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin, giám sát 

dịch bệnh đóng vai trò quan trọng; khi có dịch xảy ra phải dập tắt kịp thời, hạn 

chế lây lan, thiệt hại cho người chăn nuôi. 

2. Nội dung và các giải pháp chủ động phòng, chống dịch 

2.1. Về tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền 

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

thôn xóm về nguy cơ, tác hại và các quy định, biện pháp phòng chống dịch 

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, tổ chức và mọi người 

dân.  

2.2. Công tác tiêm phòng 

Chủ cơ sở, chủ hộ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt 

buộc bằng vắc xin cho vật nuôi theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn về quy định phòng, chống dịch động vật trên cạn, cụ thể: 

- Đối với bệnh Lở mồm long móng gia súc: Tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 

85% tổng đàn  

- Đối với bệnh Dại động vật: Tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% tổng đàn chó. 

- Đối với bệnh Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, 

tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, Cúm gia cầm trên 85%. 

- Thời gian tiêm phòng 2 đợt chính trong năm: Thực hiện theo lịch thời 

gian của huyện triển khai: 

Đợt 1: từ ngày 01/4 đến ngày 30/5/2022; Đợt 2: Từ ngày 01/9 đến 

30/10/2022; Riêng đối với bệnh Dại tập trung tiêm phòng đợt 1. 

Ngoài 2 đợt tiêm phòng chính, thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ 

sung cho gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng chưa được tiêm trong các 

đợt chính và tiêm phòng cho số gia súc mới phát sinh. 

2.3. Công tác giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng 

- Tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi nhằm phát 

hiện, báo cáo kịp thời; tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay từ khi mới xuất 

hiện.  

- Khi có gia súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân Ủy ban nhân 

dân xã, cán bộ thú y xã báo cáo cho ngành chuyên môn cấp huyện phối hợp để 

chủ động lấy mẫu, gửi xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh từ đó có biện 

pháp tổ chức phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

2.4. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

- Triển khai, thực hiện các đợt, tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 

trường trong chăn nuôi, đặc biệt tại nơi có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, chợ 

buôn bán động vật, sản phẩm động vật. Hướng dẫn, vận động người chăn nuôi 
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thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, thu gom 

xử lý chất thải, nuocws thải đúng quy định trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường. 

2.5. Quản lý buôn bán, vận chuyển, giết mổ 

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

doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc và các sản phẩm từ gia súc. Tổ 

chức kiểm soát chặt chẽ việc mua bán vận chuyển gia súc vào địa bàn. Xử lý kịp 

thời các trường hợp vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc vào địa bàn. 

2.6. Kinh phí thực hiện: 

- Nguồn ngân sách cấp xã: Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, 

chống dịch gia súc, gia cầm và kinh phí khác tại cấp xã. 

- Người chăn nuôi: Chi trả tiền công tiêm phòng, hóa chất và chi phí khác 

để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (trừ phần được hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước) trong quá trình sản xuất chăn nuôi. 

 III. Tổ chức thực hiện: 

- Trên cơ sở Kế hoạch, Công điện của UBND huyện, UBND xã xây dựng kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tương ứng với điều kiện chăn 

nuôi của địa phương. Phát động toàn bộ hệ thống chính trị, tuyên truyền vận 

động người dân thực hiện công tác phòng chống dịch. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh của xã. 

- Phân công cán bộ thú y bám sát địa bàn thôn xóm, giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh, nếu phát hiện biểu hiện nghi là bị dịch hay chết không rõ 

nguyên nhân phải báo cáo ngay để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Triển khai 

công tác phun tiêu độc, khử trùng môi trường, chuồng trại chăn nuôi thường 

xuyên và định kỳ theo quy định. 

- Phối hợp với Đoàn liên ngành huyện, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra 

hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm của 

lợn trên địa bàn. 

- Thành lập tổ kiểm tra và thường xuyên kiểm tra các hộ giết mổ và kinh 

doanh thịt gia súc tại chợ. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã về việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
-Phòng NN-PTNN( Báo cáo);                                             

- Các thôn xóm; 

- Lưu: VT,NN-MT. 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                           KT.CHỦ TỊCH 
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