UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG

Số: 3503 /UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh động vật trong bối cảnh
dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, Ban, ngành cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 4194/UBND-NN ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh
về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19, để thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu
cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Chủ động phòng, chống lây nhiễm vi rút SARS-Cov2 lây truyền trên
động vật (nhất là đối với chó, mèo): Các cơ quan chuyên môn cấp huyện, địa
phương hướng dẫn các hộ, cơ sở nuôi nhốt chó, mèo, thường xuyên vệ sinh, sát
trùng, tiêu độc những nơi có nguy cơ có vi rút SARS-Cov2 ở môi trường; trường
hợp nghi ngờ động vật nhiễm vi rút SARS-Cov2, tổ chức lây mẫu gửi đến phòng
xét nghiệm của Cục Thú y (đã được Bộ Y tế chỉ định xét nghiệm khẳng định vi
rút SARS-Cov2) để xét nghiệm.
2. UBND các xã thị trấn
- Chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh động vật nguy hiểm để kịp thời
cảnh báo, xử lý, ngăn chặn ổ dịch mới phát sinh không để lây lan ra diện rộng;
UBND các xã Triệu Vân, Triệu Tài tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi không để dây dưa kéo dài.
- Trong trường hợp địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan thú y
không thể đến cơ sở để chẩn đoán và lấy mẫu xét nghiệm bệnh động vật, có thể
áp dụng công nghệ hình ảnh để kiểm tra triệu chứng lâm sàng điển hình của
động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh để có biện pháp xử lý.
- Rà soát, lập danh sách nhân viên thú y đề nghị UBND huyện ưu tiên bố
trí tiêm vắc xin COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia triển
khai công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh động vật theo quy định của Luật
Thú y.
- Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ động vật mắc
bệnh, động vật nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan
dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
- Thông tin tuyên truyền đến người dân về tính chất nguy hiểm và các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.
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3. Phòng Nông nghiệp và PTNT
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, chủ động phối hợp với Trạm Chăn
nuôi - Thú y, cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện kịp thời, hiệu quả.

4. Trạm Chăn nuôi - Thú y
- Chủ động xây dựng Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hoá
chất nhằm chủ động khi có dịch xảy ra; tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch
bệnh động vật nhất là các khu vực từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy
cơ cao.
- Chủ động rà soát danh sách cán bộ, nhân viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa
đủ 02 mũi vắc xin COVID-19 để đề xuất với UBND huyện.
- Phối hợp với xã Triệu Vân, Triệu Tài tăng cường các biện pháp xử lý
dứt điểm các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không để dây dưa kéo dài.
- Trường hợp địa phương giãn cách xã hội, có thể áp dụng công nghệ hình
ảnh, hướng dẫn từ xa để thú y cơ sở hoặc chủ vật nuôi tự lấy mẫu và gửi phòng
xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; trường hợp không thể gửi mẫu đến
phòng thí nghiệm, căn cứ triệu chứng, bệnh tích điển hình để quyết định việc áp
dụng, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.
5. Phòng Y tế
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, các địa phương rà soát, tham mưu
UBND huyện ưu tiên bố trí tiêm vắc xin COVID-19 cho lực lượng trực tiếp tham
gia công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát giết mổ.
6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT
Tổ chức thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, nhất
là qua hệ thống trực tuyến, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội về tính chất
nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật một cách kịp thời,
hiệu quả.
7. Công an huyện, BCH Quân sự huyện
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, cung ứng các loại thuốc, vắc
xin thú y, hóa chất cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành liên quan,
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN-PTNT;
- TV Huyện ủy;
BC
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, CVNN;
- Lưu: VTUB, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thành Công
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