UY BAN NHAN DAN
TINH KHANH HOA

/h5frusND-rr

si;:

CQNG HOA XA HQI CHO NGHiA VITT NAM
Dqc hp - Tg do - Hqnh phric
Khdnh Hda, nCay

rt

thdng

/J

ndm 2022

V/v tri6n khai thgc hi€n Chi th! s6
7473/CT-BNN-TY ngdy
08111/2022 cua BQ N6ng nghi6p vd
Ph6t tri6n n6ng th6n

Kinh

gti:

Sd N6ng nghiQp vd Phrlt triiin n6ng th6n.

Tri6n khai thuc hiQn Chi rhi s6lqlZtCr-BNN-Ty ngdy O8/tt/2022 c(la
BQ N6ng nehi€p vA Ph6t tritin ndng th6n v€ viQc ting cudng c6ng t6c phdng,
ch6ng dlch bQnh tlQng vAt c6c th6ng cu6i ndm2022 vi diu nim 2033, UBND
tinh c6 f ki6n nhu sau:
Giao 36 N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng th6n chri tri, phtii hqp v6i c6c co
quan, dcrn vi li6n quan thUc hiQn:

- Ph6 bi6n nQi dung Chi thi d6n c6c t6 chtc, c6 nhAn li6n quan tr6n tlfa
ban tinh bi€t, thgc hiQn;

- Chri tlQng nghiEn cfu, t6 chric tri6n khai thqc

hiQn c6c nQi dung theo

chric nEng, nhi€m vU vd ph4m vi php tr6ch cta co quan, tlon vi minh;

- Nghi6n cuu, tham mrru dE xu6t c6c nQi dung thuQc thAm quy6n, tr6ch
nhiQm cta UBND tinh theo quy tlinh ph6p luft, trudc ngiy 25/1112022./.

Nqi dung Chi thi sij ZqZSrcf-nNtt-W nSAy 08/11/2022 cfia Be N6ng
nghiQp vd Phdt tri6n n6ng th6n iluo. c ddng tdi trAn Ciing th6ng tin dien tt| Khdnh
Hda.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022
CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033
Từ đầu năm 2022 đến nay, dịch bệnh động vật đã cơ bản được kiểm soát
tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm
cho tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Tuy
nhiên, theo báo cáo của các địa phương, một số dịch bệnh nguy hiểm ở động vật
đang có chiều hướng gia tăng mạnh, cụ thể: (i) Có 40 ổ dịch bệnh Cúm gia cầm
A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8 tại 21 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 93.000
con gia cầm; (ii) Trên 1.150 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 51 tỉnh, thành
phố, buộc tiêu hủy trên 53.000 con lợn; (iii) Trên 240 ổ dịch bệnh Viêm da nổi
cục trên trâu, bò tại 16 tỉnh, với 2.255 con trâu, bò mắc bệnh, 442 con bị chết và
tiêu hủy; (iv) Có 16 ổ dịch bệnh Lở mồm long móng tại 7 tỉnh với 518 con gia súc
mắc bệnh; (v) Có 135 ổ dịch bệnh Dại động vật, buộc tiêu hủy 174 con chó, mèo
tại 16 tỉnh; đặc biệt bệnh Dại đã làm 52 người tử vong tại 21 tỉnh, thành phố.
Nguy cơ dịch bệnh xảy ra trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023
là rất cao, do: (i) Kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm bệnh nêu trên
còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở nhiều địa phương; (ii) Tổng đàn gia súc,
gia cầm rất lớn (trên 500 triệu con gia cầm, gần 28 triệu con lợn, khoảng 10 triệu
con trâu, bò, dê, cừu,..); tổng đàn gia súc, gia cầm tái đàn tăng mạnh, trong khi
chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế;
(iii) Nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng
mạnh; (iv) Thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát
triển, lây lan và gây bệnh; (v) Một số nơi có tình trạng chủ quan, lơ là, nhiều khó
khăn trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tổ chức tiêm vắc
xin phòng bệnh đạt tỷ lệ thấp.
Để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên
đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm,
giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tăng cường triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, cụ thể:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204, cụ thể:
“Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ nghiên cứu, sản xuất vắc xin,
thuốc thú y; phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống kỹ thuật chuyên ngành thú y,

2
kiểm dịch động vật; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng
cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống thú y, đáp ứng yêu cầu phòng,
chống dịch bệnh”; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng
cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
2. Chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng,
chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Thú y, các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ (Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch
quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025; Quyết định số
972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 1632/QĐ-TTg
ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở
mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày
28/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi
cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày
21/12/2021 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai
đoạn 2022 - 2030; Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 phê duyệt Kế
hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai
đoạn 2021 - 2030).
3. Bố trí nguồn lực tổ chức triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật sau:
a) Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh
nguy hiểm trên đàn vật nuôi (như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh,
Viêm da nổi cục,...) tại các địa phương đã, đang có dịch, có nguy cơ cao, bảo đảm
tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; tổ chức tiêm vắc xin phòng
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, hướng dẫn của Cục Thú y;
b) Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, kịp
thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan
diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận
chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi
trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng;
c) Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát
giết mổ động vật, sản phẩm động vật; bảo đảm quản lý, kiểm soát thú y tại các cơ
sở, điểm giết mổ động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận
chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam;
d) Tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đặc biệt tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh,
có nguy cơ cao.
4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất
là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, họp cộng đồng về các loại dịch bệnh nguy
hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
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5. Thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc triển khai các biện pháp kỹ
thuật nêu trên.
6. Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển
khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương trong
năm 2023 và các năm tiếp theo; trong đó cần bố trí kinh phí triển khai các Chương
trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng,
Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Dại; kinh phí mua vắc xin, thuốc sát trùng
và chi trả tiền công cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật.
7. Kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp, đặc biệt là cấp
huyện, cấp xã theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 414/QĐ-TTg
ngày 22/3/2021 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021); văn bản số 409BC/ĐĐQH15 ngày 07/12/2021 của Đảng đoàn Quốc hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí
thư về duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy
định tại Điều 6 Luật Thú y để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu
các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật; đặc biệt mới đây nhất là Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022.
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thú y: (i) Thành lập
các đoàn công tác đi hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra bảo đảm tổ chức triển
khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung của các Đề án, Chương trình, Kế
hoạch quốc gia; (ii) Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình dịch bệnh, giám sát lưu
hành vi rút, giám sát sau tiêm phòng; (iii) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển
đổi số trong phòng, chống dịch bệnh động vật; (iv) Thông tin, tuyên truyền các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông Trung ương;
(v) Hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực triển khai các Đề án, Chương trình,
Kế hoạch quốc gia; (vi) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp để tổ chức
nghiên cứu, sản xuất, cung ứng vắc xin phòng bệnh trên động vật, bảo đảm phù
hợp, hiệu quả; (vii) Phân công Lãnh đạo, cán bộ trực phòng, chống dịch bệnh
động vật trong các ngày nghỉ cuối tuần, ngày Lễ, Tết.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội
dung nêu trên; kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối
hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Tổng cục Thủy sản; Cục Chăn nuôi; Trung tâm KNQG (để t/h);
- Sở NN&PTNT, Cơ quan QLCN thú y các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TY.
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