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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các ban ngành, đoàn thể của huyện;
- Các cơ quan: Phòng NN&PTNT, Công an huyện,
Đội Quản lý TT số 2, Trạm Chăn nuôi & Thú Y,
Trung tâm VH-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang diễn biến
phức tạp. Tại một số xã, thị trấn đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 và buộc
phải khoanh vùng, cách ly y tế toàn xã, thị trấn để triển khai cấp bách các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó sản xuất chăn nuôi diễn ra trong
điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi; nguy cơ dịch bệnh trên gia súc, gia súc, gia
cầm phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện là rất cao.
Thực hiện Thông báo số 680-TB/HU ngày 24/11/2021 của Thường trực
Huyện ủy về nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19. Để thực hiện đồng bộ
các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, đảm bảo nguồn
cung ứng thực phẩm cho thị trường, bảo vệ sức khỏe con người, an toàn dịch
bệnh. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập
trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị
trấn tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm đáp
ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện, đặc biệt trong dịp Tết
nguyên đán Nhâm Dần (2022). Tuyên truyền các hộ chăn nuôi tiếp tục áp dụng
nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi
của gia đình.
Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn kiểm soát
chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh; theo dõi, nắm bắt kịp thời những khó khăn,
vướng mắc của người dân để đề xuất với UBND huyện các giải pháp khắc phục.
2. Trạm Chăn nuôi & Thú y
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị trấn tăng
cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn vật nuôi;
kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.
Chỉ đạo Nhân viên thú y các xã, thị trấn, đặc biệt Nhân viên thú y các xã,
thị trấn có ca mắc Covid-19 thường xuyên kiểm tra, nắm bắt chặt chẽ tình hình
chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng
chống đói rét, dịch bệnh, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi.
Báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện về UBND huyện (qua
Phòng Nông nghiệp & PTNT) trước 15h thứ 6 hàng tuần.
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3. Công an huyện, Đội QLTT số 2: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ngành
Nông nghiệp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở giết
mổ, địa điểm kinh doanh, thu gom, điểm tập kết, trung chuyển động vật…; kiên
quyết xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật không rõ
nguồn gốc; các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác
động vật bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.
4. Trung tâm VH-TT-TT: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT,
các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, thông tin thị
trường, tiêu thụ sản phẩm,… trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để người dân
chủ động sản xuất.
5. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh của địa phương đến các hộ
chăn nuôi về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dưỡng, khử trùng tiêu độc môi trường chăn
nuôi, tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn vật nuôi; khi phát hiện có gia súc, gia
cầm nghi mắc bệnh, ốm chết không rõ nguyên nhân, báo cáo chính quyền địa
phương, cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý.
Các xã, thị trấn đang thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế kiểm soát chặt
chẽ các phương tiện ra vào khu vực cách ly, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa,
cung ứng đẩy đủ thức ăn, vật tư phục vụ sản xuất chăn nuôi, vừa thực hiện
nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo quy định.
Báo cáo tình hình dịch bệnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ
chức thực hiện trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid –19 về UBND huyện Vĩnh Tường
(qua Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi & Thú y) để kịp thời chỉ đạo.
6. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội: Phối hợp với các
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn để tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền
thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh động
vật trên địa bàn huyện trong điểu kiện dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và
thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục CN&TY Vĩnh Phúc;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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