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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, ñói, rét
cho gia súc, gia cầm trong vụ ðông Xuân 2010-2011

Hàng năm trong vụ ðông Xuân thường xảy ra lũ, lụt, rét ñậm, rét hại kéo dài
và dịch bệnh, gây thiệt hại ñáng kể cho chăn nuôi gia súc, gia cầm trên ñịa bàn tỉnh.
Nguyên nhân cơ bản là người chăn nuôi thiếu sự chuẩn bị và chưa thực hiện kịp thời
biện pháp phòng chống ñói, rét cho gia súc, gia cầm, chưa thực hiện tốt công tác
phòng bệnh.
ðầu vụ ðông Xuân năm nay, trên ñịa bàn tỉnh ta ñã xảy ra lũ lụt làm thiệt hại
lớn về người và của gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp vụ ðông Xuân 20102011, dịch bệnh gia súc, gia cầm dễ bùng phát. Từ cuối tháng 9/2010 ñến nay
(06/12/2010) trên ñịa bàn tỉnh ở 16 thôn, 14 xã của 05 huyện, thành phố rải rác bùng
phát ổ dịch bệnh tai xanh với tổng số 330 con lợn mắc bệnh, trong ñó buộc phải tiêu
hủy 293 con; bệnh lở mồm long móng (LMLM) xảy ra rải rác ở 43 thôn 19 xã 5
huyện, thị xã, thành phố, tổng số gia súc mắc bệnh là 3.432 con trong ñó chết 38 con.
Mặc dù ñến nay các ổ dịch bệnh tai xanh ñã ñược dập tắt, nhưng nguy cơ dịch bệnh
vẫn còn cao. Bệnh LMLM gia súc ñang diễn biến phức tạp.
Trước tình hình thời tiết khí hậu và dịch bệnh nêu trên, ñể chủ ñộng phòng,
chống dịch bệnh (nhất là bệnh LMLM, cúm gia cầm, tai xanh), ñói, rét cho gia súc,
gia cầm có hiệu quả trong vụ ðông Xuân 2010-2011, hạn chế thấp nhất thiệt hại có
thể xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số
nội dung sau:
1. Tăng cường công tác chỉ ñạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh cho gia súc,
gia cầm:
a) Kiện toàn Ban chỉ ñạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm các cấp. Khi có
dịch bệnh xảy ra phải báo cáo kịp thời, nếu ñủ ñiều kiện ñề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh công bố dịch theo quy ñịnh; ñồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp
bao vây, khống chế dập tắt dịch bệnh; tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ,
mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, nhất là trong dịp Tết Nguyên
ñán Tân Mão sắp ñến.
b) Thực hiện tổng vệ sinh tiêu ñộc môi trường chăn nuôi sau mưa lụt; tập trung
chỉ ñạo tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, vắc xin LMLM, các loại vắc xin thông
thường khác theo quy ñịnh.

