
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số:          /UBND-NL  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Gia Lai, ngày      tháng 09  năm 2022 

V/v tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong 

các tháng cuối năm 2022 

 

 

 

     Kính gửi:  

     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

  - Sở Thông tin và Truyền thông; 

  - Công an tỉnh; 

  - Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Theo thông tin của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu 

năm 2022 đến nay, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã xảy ra trên đàn vật nuôi tại nhiều 

địa phương trong cả nước: (1) Bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 18 tỉnh, thành 

phố, buộc tiêu hủy trên 75.057 con gia cầm; (2) Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) 

xảy ra tại 50 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 47.489 con lợn; (3) Bệnh Lở mồm 

long móng (LMLM) xảy ra tại 05 tỉnh, thành phố với 87 con gia súc mắc bệnh; (4) 

Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) xảy ra tại 15 tỉnh, thành phố với trên 2.200 con trâu, 

bò mắc bệnh; (5) Bệnh Dại trên chó, mèo xảy ra tại 14 tỉnh, thành phố với 82 con mắc 

bệnh1. Hiện nay, 02 tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk giáp ranh với tỉnh Gia Lai đang có ổ 

bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày. Trên địa tỉnh Gia Lai, bệnh VDNC xảy ra rải rác tại 

các huyện: Kbang, Mang Yang làm mắc bệnh 27 con bê của 22 hộ tại 10 thôn làng 

thuộc 03 xã; bệnh DTLCP đang xảy ra tại 02 xã/02 huyện (Chư Pưh, Krông Pa).  

Trong các tháng cuối năm 2022, nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh là rất cao do: (1) Tổng đàn gia súc, gia cầm của 

tỉnh lớn, tập trung chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, điệu kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch 

bệnh hạn chế, tỉ lệ vật nuôi được tiêm phòng vắc xin thấp; (2) Lãnh đạo chính quyền 

một số địa phương chưa thực sư quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: chưa bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đầy đủ để thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2022 (ban hành tại Quyết định số 

922/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh)2; (3) Địa bản tỉnh là ổ dịch cũ của 

các loại dịch bệnh nguy hiểm như LMLM, DTLCP, VDNC, CGC; (4) Hoạt động chăn 

nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm gia tăng vào các tháng cuối năm; 

hiệu lực của vắc xin tiêm phòng trong năm 2021 đã hết, điều kiện thời tiết nóng, ẩm là 

điều kiện rất thuận lợi cho sự lây truyền của dịch bệnh. 

                                           
1 Số liệu tính đến ngày 12/9/2022. 
2 Đến nay, hiện còn 02/17 địa phương chưa bố trí kinh phí (thị xã Ayun Pa, huyện Kông Chro), 02/17 địa phương 

(huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa) mới bố trí 1 phần kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật, chưa bố 

trí kinh phí mua vắc xin. 
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Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy 

ra và lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực 

hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trong các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:   

a) Chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh: VDNC, DTLCP, LMLM, CGC, Dại trên vật nuôi đã được UBND 

tỉnh ban hành và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 

2022 của tỉnh; bố trí kinh phí kịp thời để mua vắc xin, hóa chất,… phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; địa phương nào không thực hiện, nếu để xảy 

ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản thuộc địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND cấp 

huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh. 

b) Tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng 

nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài trung 

gian truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, tiêu độc khu vực 

chăn nuôi. 

c) Tổ chức giám sát các hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ, 

tiêu thụ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, nhất là các khu vực đã từng có 

dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt 

điểm khi dịch bệnh mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo 

dẫn đến dịch bệnh lây lan, gây ảnh hưởng đến sản xuất và cộng đồng. Riêng đối với 

các huyện Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa 

phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua khu 

vực biên giới, cửa khẩu. 

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; nhất là công tác thông tin, báo cáo nhanh về diễn biến 

tình hình dịch bệnh, nguy cơ phát sinh,...  

đ) Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ vào thứ 5 hàng tuần và báo 

cáo đột xuất tình hình phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh.  

2. UBND huyện Krông Pa:   

a) Tập trung huy động nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm 

soát, xử lý nhanh các ổ bệnh DTLCP trên địa bàn huyện; thiết lập các chốt kiểm soát 

dịch bệnh (nếu cần thiết); vận động các hộ chăn nuôi khai báo khi có lợn bệnh và triển 

khai tiêu hủy lợn chết, lợn bệnh, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh 

DTLCP theo đúng quy định; hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc sát trùng; hạn chế lây lan, 

phát sinh các ổ dịch mới; sớm khống chế dịch bệnh. 
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b) Chủ động xuất cấp kinh phí của địa phương, đảm bảo đủ, kịp thời để mua 

vật tư, dụng cụ, hóa chất,... và các chi phí hỗ trợ cho công tác tổ chức phòng, chống 

dịch tại địa phương. 

c) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức thực 

hiện nghiêm công tác phối hợp với Chi cục Chăn nuôi – Thú y trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh, kết quả công tác tổ 

chức phòng, chống dịch về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đôn đốc các địa 

phương thực hiện nghiêm Quyết định số 922/QĐ-UBND.  

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật:  

- Thành lập ngay nhóm Zalo về phòng, chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản trên 

địa bàn tỉnh bao gồm lãnh đạo các Phòng Nông nghiệp/kinh tế; lãnh đạo các Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Cơ quan Thú y 

cấp tỉnh;… phục vụ báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh, triển khai các chỉ đạo, hướng 

dẫn của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; thực 

hiện và báo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/9/2022.   

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước 14h00 thứ 5 hàng tuần và báo cáo đột xuất 

tình hình phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm về UBND tỉnh. 

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh động vật trong nước, trong 

khu vực, trong tỉnh để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn cơ quan chuyên môn địa phương 

xử lý nhanh, đúng quy định. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật ra vào tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và 

nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để người chăn 

nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và triển khai có 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.  

5. Công an tỉnh: Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng thú y trực 24/24h tại các Trạm kiểm dịch động vật (Song An, Chư Ngọc) 

theo đúng quy định tại Điều 40 Luật Thú y; chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý kịp 

thời các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ 

nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch ra, vào tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 
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6. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, 

địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép 

ra, vào địa bàn tỉnh. 

Nhận được Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có 

liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai; 

- Lưu VT, KTTH, NL.       
             

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Kpă Thuyên 
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