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CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay một 

số loại dịch bệnh động vật nguy hiểm như: Dịch tả lợn châu Phi, Viêm da nổi 

cục, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm vẫn đang xảy ra trên diện rộng, gây tổn 

thất lớn về kinh tế; bệnh Dại đã làm 42 người tử vong và trên 500.000 người 

phải điều trị dự phòng. Tại tỉnh ta, công tác phòng, chống dịch bệnh được các 

cấp, các ngành và người dân trong tỉnh quan tâm thực hiện nên đã ngăn chặn, 

khống chế có hiệu quả hầu hết các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm; tuy nhiên, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 79 hộ chăn nuôi của 

27 thôn, 06 xã thuộc huyện Thiệu Hóa từ ngày 20/9/2021 đến nay, buộc phải 

tiêu hủy 316 con lợn, trọng lượng 23.290 kg. 

Trong thời gian tới, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập, lây 

lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao do các nguyên nhân sau: (1) Tổng 

đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao; (2) Tỷ lệ 

gia súc, gia cầm được tiêm phòng tại một số huyện miền núi đạt tỷ lệ thấp; (3) 

Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại 

mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng 

bệnh như vi rút gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi, có mầm bệnh lây lan nhanh và 

rộng do các véc tơ truyền bệnh như vi rút gây bệnh Viêm da nổi cục; (4) Nhu 

cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật tăng mạnh vào 

các tháng cuối năm, trong khi giết mổ nhỏ lẻ là chủ yếu; (5) Thời tiết biến động 

bất lợi, mưa, rét kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát 

triển, lây lan. 

Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn 

chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

1.1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 08/10/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 
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tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý, kiên quyết không để 

các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập, tái phát và lây lan diện rộng. Đồng chí 

Bí thư huyện, thị, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải 

trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa 

phương mình phụ trách. 

Đối với huyện Thiệu Hóa, phải tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống 

chính trị và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các 

ổ dịch tả lợn châu Phi trong thời gian sớm nhất, không để lây lan, phát sinh ổ 

dịch mới; thành lập các đoàn công tác, phân công cán bộ đến các địa phương có 

dịch phụ trách việc giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đến tận hộ gia 

đình, thôn, xóm để phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và xử lý dứt điểm khi dịch 

bệnh mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

1.2. Khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021, trong đó chú trọng tiêm phòng 

vắc xin các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, 

Tai xanh, Viêm da nổi cục, bệnh Dại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 

31/10/2021 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

15291/UBND-NN ngày 01/10/2021. 

1.3. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thực hành chăn nuôi tốt; vệ sinh, sát 

trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có 

nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào 

chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh tại khu 

vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dư ng, khoáng chất, tu sửa chuồng trại để 

chống rét, mưa, gió, nhằm nâng cao sức đề kháng cho gia súc. 

1.4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn có phương án, kế hoạch hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ lợn, quan tâm hỗ 

trợ lấy mẫu xét nghiệm để tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến tuổi xuất bán tại các xã có 

dịch; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền người chăn nuôi có lợn đến 

tuổi xuất bán, không nuôi thêm chờ tăng giá, mà khẩn trương xuất bán để giảm 

áp lực dịch bệnh và thiệt hại kinh tế. 

1.5. Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn, đặt biệt là 

tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao nhằm 

phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; 

phát huy vai trò của Tổ giám sát thôn, bản để tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát việc chăn nuôi của các hộ, vận động các hộ ký cam kết về chăn nuôi an toàn 

sinh học; kịp thời báo cáo, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo 

dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. 

1.6. Tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 25/10 - 25/11/2021 để 

tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, những nơi có mật độ chăn nuôi cao, 

các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật và tại các địa phương thường 

xuyên xảy ra dịch bệnh. 
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1.7. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật; phối hợp với các cơ quan Quản lý Thị trường, Công an, 

Biên phòng, Thú y và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật trái phép trên địa bàn và qua biên giới; các trường hợp giết mổ động 

vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh 

và an toàn thực phẩm. 

1.8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật; báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến qua hệ thống 

VAHIS; áp dụng hình thức trực tuyến để hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ 

chức lấy mẫu giám sát, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật, đánh 

giá các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật,… nhất là trong trường hợp cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y không thể đến cơ sở để tổ chức thực hiện do diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

1.9. Rà soát, củng cố, bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y các cấp, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch 

định kỳ, đột xuất theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2.1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương 

thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trọng 

tâm là công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh 

tiêu độc khử trùng, công tác tái đàn, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và 

các biện pháp xử lý các ổ dịch; duy trì đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng 

dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, báo cáo kết quả thực hiện 

với Chủ tịch UBND tỉnh. 

2.2. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và 

xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi mới xảy ra, không để lây lan diện rộng; tổ chức 

kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, lợi dụng tình 

hình dịch bệnh, găm hàng gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, 

mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, 

hóa chất, xây dựng kế hoạch tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng và dự toán 

kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2.3. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, cơ sở chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi; 

đẩy mạnh thực hiện xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi, sản xuất thịt lợn an 

toàn dịch bệnh. 

3. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp 

nghi nhiễm Cúm gia cầm trên người để cách ly, chủ động giám sát tại cộng 

đồng, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng tiếp nhận, điều 

trị bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phục vụ 

công tác phòng, chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo người dân về các biện pháp 
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phòng, chống dịch Cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người, dịch bệnh Covid-19 

và các loại dịch bệnh khác. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí thực 

hiện tháng tổng vệ sinh, sát trùng và kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh động vật; thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên 

mục, dành nhiều thời lượng phát sóng để tuyên truyền về việc đảm bảo vệ sinh 

trong chăn nuôi, giết mổ, chỉ sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc, đã qua 

kiểm dịch; các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành 

nghiêm quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh. 

6. Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người thành lập tổ công tác tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa 

phương được giao phụ trách chỉ đạo, đặc biệt là các địa phương đang có dịch, 

các địa phương có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh  qua Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp). 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức đoàn 

thể tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân tự giác tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung của 

Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ  để b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT  để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh  để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. (645.2021) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 
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