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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH điện:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính,
Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Công
Thương, Cục Quản lý thị trường.
Theo báo cáo của Cục Thú y từ đầu năm 2020 đến nay trên phạm vi cả nước
phát sinh 67 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) tại 67 xã, 45 huyện của 24 tỉnh, thành
phố; so với năm 2019, số ổ dịch tăng gấp 2 lần và số gia cầm buộc tiêu hủy tăng
gấp 3 lần; hiện nay còn 09 tỉnh, thành phố có ổ dịch CGC chưa qua 21 ngày. Bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 1.008 lượt xã của 44 tỉnh, thành phố và
đang có chiều hướng lây lan, diễn biến phức tạp.
Hiện nay nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật,
nhất là bệnh CGC, DTLCP, LMLM (Lở mồm long móng),... trên địa bàn tỉnh rất
cao do: Tổng đàn gia cầm của tỉnh lớn (8,5 triệu con) nhưng không được tiêm
phòng đầy đủ vắc xin cúm; việc quản lý tái đàn lợn chưa được chặt chẽ, nhiều cơ
sở chăn nuôi lợn không đủ điều kiện nhưng vẫn tái đàn; thời tiết đang trong giai
đoạn chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của các đối tượng nuôi; nhu cầu vận
chuyển, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm trong các tháng cuối năm tăng cao; mầm
bệnh còn tồn tại, lưu hành trong các đối tượng nuôi và ngoài môi trường. Đặc biệt
từ cuối tháng 8 đến nay đã có 04 hộ chăn nuôi lợn ở 04 xã của huyện Nam Trực,
Mỹ Lộc, thành phố Nam Định phát sinh bệnh DTLCP.
Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật phát sinh,
lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở,
ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các
văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Công điện
số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập
trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
lây lan diện rộng; Thông báo số 6215/TB-BNN-VP ngày 10/9/2020 về Ý kiến kết
luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia
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súc, gia cầm và thủy sản năm 2020) và của UBND tỉnh Nam Định về phòng,
chống dịch bệnh động vật. Bằng mọi biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho
đàn vật nuôi và các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh, góp phần giành thắng lợi
toàn diện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2020.
Đối với các địa phương có ổ DTLCP chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi
nguồn lực để tổ chức kiểm soát, chống dịch theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày
04/9/2020 của UBND tỉnh, không để bệnh DTLCP lây lan trên diện rộng.
2. Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân về nguy cơ, tác hại của các
loại dịch bệnh ở động vật như bệnh CGC, DTLCP, LMLM, các bệnh trên tôm
nuôi,… Đặc biệt tuyên truyền để nhân dân giám sát, phát hiện, đấu tranh không
tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản
phẩm gia súc, gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc, nhập lậu; tuyên truyền để
người dân không giấu dịch; khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm phải có bảo hộ cá
nhân; chỉ sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm đã nấu chín, không ăn tiết canh,
không sử dụng thịt gia súc, gia cầm ốm chết làm thực phẩm; không vứt xác gia
súc, gia cầm ra môi trường; không xả trực tiếp nước ao nuôi tôm nhiễm bệnh ra
môi trường nếu chưa được xử lý,…
3. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh
học ở tất cả các khâu, công đoạn trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo đảm
tuân thủ các quy định của Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn, đáp ứng yêu
cầu về phòng bệnh; khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất các
sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu
trong nước và xuất khẩu.
4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người chăn nuôi, nhân viên thú y cơ sở,
Trưởng, Phó thôn, xóm và cộng đồng dân cư trong việc giám sát, phát hiện, báo
cáo kịp thời cho UBND cấp xã, Trưởng thú y xã và Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp cấp huyện khi phát hiện các trường hợp động vật ốm, chết bất thường. Cơ
quan chuyên môn thú y tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây
bệnh, trên cơ sở đó hướng dẫn, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch hiệu quả.
5. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020
đảm bảo an toàn, hiệu quả, tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu đạt trên 80% tổng đàn.
Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho những gia súc, gia cầm mới phát
sinh, chưa được tiêm phòng. Cùng với các loại vắc xin được Nhà nước hỗ trợ,
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động mua các loại vắc
xin khác để tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi, nhất là vắc xin Cúm gia cầm.
6. Triển khai thực hiện hiệu quả Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi
trường tại các vùng trọng điểm chăn nuôi, vùng nguy cơ cao trên địa bàn theo
hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.
7. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm
động vật trên địa bàn; ký cam kết với các hộ giết mổ, sơ chế, chế biến động vật,
sản phẩm động vật; không giết mổ, tiêu thụ động vật ốm, chết làm thực phẩm và
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thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca giết mổ; việc buôn bán, giết mổ
gia cầm tại chợ phải được bố trí tập trung vào một khu vực và được vệ sinh, tiêu
độc, khử trùng sau mỗi buổi chợ.
8. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật
các cấp, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh động vật tại tuyến cơ sở, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác
phòng, chống dịch bệnh động vật.
9. Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường
phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp
thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, tiêu thụ, buôn bán
động vật nhất là đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu.
10. Các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động
vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với ngành Nông
nghiệp, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội
của tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tuyên
truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ
trưởng các Sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Như trên;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ PCDBĐV tỉnh;
- Thường trực BCĐ 389; (để p/h)
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.
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