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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 21 tháng 11 năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị  

số 7473/CT-BNN-TY của Bộ trưởng  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
    Kính gửi: 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 2348/SNN-CNTY ngày 21/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 7473/CT-BNN-

TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh;  

Để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia 

súc, gia cầm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đảm bảo nguồn cung 

thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 5156/UBND-NN ngày 14/11/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

7473/CT-BNN-TY của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 và đầu năm 

2023, trong đó chú trọng thực hiện những nội dung sau: 

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo 

Công văn số 2030/SNN-VP ngày 12/10/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 

28/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai, thực hiện “Tháng tổng vệ 

sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường từ ngày 31/10/2022 đến ngày 30/11/2022” trên 

địa bàn huyện Trà Cú. 

- Quản lý và điều hành lực lượng nhân viên thú y xã, thị trấn để tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 

tại địa bàn được phân công. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật năm 2023 tại địa phương, phê duyệt và bố trí kinh phí để 

chủ động triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật 

năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối 

hợp xử lý./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT (tuyên truyền); 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Văn Nghị 
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