ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN CHÂU
Số: 50

/UBND

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện hiệu quả công tác phòng,
chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi,
nhất là bệnh dịch tả lợn Châu phi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Châu, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 05/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 141CV/HU ngày 28/12/2020 của Huyện ủy Tân Châu về việc tiếp tục tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật
nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu phi (đính kèm văn bản). Ủy ban nhân dân
huyện có ý kiến như sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội
dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 4820/UBND ngày 28/12/2020
về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi; Công văn 4791/UBND và Kế hoạch 149/KH-UBND ngày 30/12/2020
về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.
2. Giao Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ
diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch cúm gia cầm, dịch
heo tai xanh, lở mồm lông móng, dịch tả lợn Châu Phi.. kịp thời phát hiện, xử lý
theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hạn chế lây lan dịch bệnh, tiêu
độc khử trùng không để xảy ra ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong cộng
đồng dân cư.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện,
Trạm Chăn nuôi và Thú y và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, thông tin rộng
rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về việc nâng cao ý thức của người
chăn nuôi về các bệnh phải tiêm phòng; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh trên vật nuôi; Khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng an toàn
sinh học, an toàn dịch bệnh đảm bảo bền vững, tăng hiệu quả chăn nuôi.
3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phân công công chức phụ trách thú y xã
để chủ động trong công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh. Phối hợp với
Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp phát thuốc sát trùng theo đúng quy định và thời

hạn. Kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn) để tổng hợp.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ nội dung Công văn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HU;
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- LĐVP, CVVP (Thủy);
- Lưu VP.
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