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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 1995/SNN-VP ngày 06/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cuối tháng 8 
và đầu tháng 9/2022 bệnh Dịch tả heo Châu Phi xuất hiện trở lại ở xã Tam Ngãi, 

huyện Cầu Kè làm 47 con heo mắc bệnh và bệnh đang có chiều hướng lây lan 
rộng. Về bệnh Dại, phát hiện 02 trường hợp chó mắc bệnh chạy rông và không 

rõ nguồn gốc, cắn người tại huyện Duyên Hải (tháng 4/2022) và huyện Châu 
Thành (tháng 9/2022). Các loại dịch bệnh khác như Lở mồm long móng, Cúm 

gia cầm,… vẫn được kiểm soát. Dự báo những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 
2023, cùng với bệnh Dịch tả heo Châu Phi và bệnh Dại, thì các loại dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm khác ở động vật vẫn là nguy cơ tiềm ẩn trên địa bàn 
huyện, đặc biệt các vùng nguy cơ cao và đã từng xảy ra dịch bệnh. 

Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 
1108/UBND-TH về việc tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả 

heo Châu Phi trên địa bàn huyện Trà Cú, trong đó tập trung thực hiện tiêm 
phòng vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo đảm đạt tỷ lệ 

tiêm phòng theo quy định để hạn chế đến mức thấp nhất mầm bệnh xâm 
nhiễm cho đàn vật nuôi. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trưởng 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dại ở động vật, nhằm chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh Dại trên 
địa bàn. 
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- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 2 Công 
văn số 1877/SNN-CNTY ngày 26/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

(Đính kèm phụ lục tiến độ tiêm phòng) 

Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng trạm 
Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch động vật theo 
quy định hiện hành. Tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân về công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật và tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo về 
Ủy ban nhân dân huyện và cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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