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  Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013; Luật Thú y 

ngày 19/6/2015; Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Luật Thủy sản ngày 

21/11/2017; Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thú y; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Thủy sản.          

    Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh 
nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 
năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Tập trung phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, 

xã hội của huyện để chăn nuôi hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí 
hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an 

toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị 
trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phát triển ngành chăn nuôi 

theo hướng trang trại, công nghiệp đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn 
nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn. Đẩy 

mạnh việc xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo 
hướng phù hợp với thị trường tiêu thụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận 

lợi để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng 
công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh trên động vật thủy sản nhằm góp 
phần phát triển nuôi thủy sản bền vững và đẩy mạnh xuất khẩu. 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, chính quyền 

địa phương, các ban, ngành huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo sự 
chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc chủ động 

tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải kịp thời, nhanh 
chóng, chính xác, triệt để và hiệu quả nhằm kịp thời bao vây, khống chế, ngăn 

chặn không để dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản phát sinh, lây lan trên 
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địa bàn huyện; ngăn chặn bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người để bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng và tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thúc 

đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định, bền vững. 

c) Tăng cường tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra, phát hiện kịp thời và 
có biện pháp xử lý các dịch bệnh xảy ra (nếu có); đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động hướng dẫn Nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh động vật theo các văn bản hướng dẫn 

của Bộ, ngành Trung ương và tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Thống kê số lượng cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn huyện để làm cơ 

sở cho việc định hướng phát triển nghề nuôi chim yến trong thời gian tới. 

b) Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn gia súc, gia cầm 

và 70% tổng đàn chó, mèo nuôi thuộc diện tiêm. 

c) Thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi 
02 đợt/năm theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đạt 100% 

số hộ chăn nuôi được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

d) Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tổ chức 

tuyên truyền phát thanh về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; mở các 
lớp tuyên truyền các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh trên 

động vật thủy sản. 

e) Tổ chức 40 lớp tập huấn về biện pháp quản lý sâu bệnh trên lúa và 15 
lớp về biện pháp quản lý sâu đầu đen hại dừa cho bà con nông dân trên địa bàn 
huyện; dự kiến tổ chức dập dịch khoảng 30 ha sâu đầu đen hại dừa. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch phát triển đàn vật nuôi 

a) Chỉ tiêu phát triển đàn vật nuôi  

Quy mô đàn vật nuôi: Đàn bò 53.000 con; đàn heo 60.000 con; đàn dê 400 
con; đàn gia cầm 1,5 triệu con. Uớc sản lượng thịt hơi đạt 20.068,45 tấn. 

b) Các nội dung và giải pháp thực hiện  

Tập trung phát triển 04 nhóm đối tượng vật nuôi chính, gồm: Bò, heo, dê, 
phát triển theo hướng thịt; gia cầm phát triển theo hướng thịt và hướng trứng, cụ 

thể: 

- Đàn bò: Tiếp tục phát triển đàn bò thịt đa dạng bằng giống cái nền địa 

phương tốt, giống bò đực ngoại để lai cải tạo nâng cao chất lượng, tầm vóc bò 
địa phương, 100% đàn bò thịt của huyện được lai nhóm máu Zêbu hoặc lai 

giống chuyên thịt chất lượng cao. Quy mô dự kiến 53.000 con, ước sản lượng 
thịt hơi đạt 2.989 tấn. 

- Đàn heo: Tập trung phát triển chăn nuôi heo ngoại, heo lai hướng nạc 

bằng các giống Yorkshire, Landrace, Duroc và heo lai nhiều nhóm máu,...phát 
triển chăn nuôi heo theo hướng trang trại, công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, có 

kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi 
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trường, hạn chế chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ. Quy mô dự kiến 60.000 con, ước sản 

lượng thịt hơi đạt 12.057 tấn, tập trung ở xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An 
Quảng Hữu, Ngãi Xuyên, Thanh Sơn, Long Hiệp, Ngọc Biên và Tân Hiệp. 

- Đàn gia cầm: Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại, công 

nghiệp và chăn thả, hướng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chú ý 
phát triển các giống gà địa phương, vịt thịt chất lượng cao. Quy mô dự kiến 1,5 

triệu con, ước sản lượng thịt hơi đạt 5.015 tấn, tập trung ở xã Long Hiệp, Phước 
Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu, Ngọc Biên, Tân Hiệp. 

- Đàn dê: tập trung chủ yếu ở các thị trấn Định An, xã Định An, Đại 
An,…  Sử dụng các giống dê Bách Thảo, dê Boer, dê lai,... tuỳ theo điều kiện 

sinh thái mà bố trí giống cho phù hợp. Quy mô dự kiến 400 con, ước sản lượng 
đạt 7,45 tấn. 

Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển 

khai các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, nhằm giúp người 
chăn nuôi nhận thức, hiểu biết và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước 
trong chăn nuôi góp phần phát triển ngành chăn nuôi của huyện. Đối tượng các 

cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô (bò từ 10 con, heo từ 50, gia cầm 2.000 
con trở lên). Ưu tiên cho các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn; dự kiến 01 cuộc, số 

lượng người tham dự 50 người/cuộc (có 40 hộ chăn nuôi và 10 cán bộ tỉnh, 
huyện, xã), địa điểm tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

Rà soát, thống kê số lượng cơ sở nuôi chim yến mới phát sinh trên địa bàn 

huyện năm 2023, để làm cơ sở cho việc định hướng phát triển nghề nuôi chim 
yến trong thời gian tới. Nắm tình hình nuôi chim yến (âm thanh dẫn dụ chim 
yến, thời gian chim yến làm tổ sau khi xây dựng nhà yến, điều kiện vệ sinh, tình 

hình dịch bệnh, thu hoạch tổ yến, hiệu quả nuôi chim yến...).  

Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, kiểm tra điều kiện chăn 
nuôi đối với các trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm quy mô vừa, quy mô 

nhỏ trên địa bàn huyện theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi (con giống, chuồng trại, khoảng cách an toàn trong chăn nuôi, các biện 
pháp bảo vệ môi trường, nơi thu gom chất thải chăn nuôi,...) . Dự kiến tuyên 

truyền 30 hộ chăn nuôi gia súc và gia cầm quy mô vừa, quy mô nhỏ trên địa bàn 
huyện. 

2. Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

2.1. Trường hợp khi chưa có dịch xảy ra 

a) Phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 23/9/2019, 

trong đó tiêm phòng vắc-xin CGC đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn 
thuộc diện tiêm, cụ thể như sau: 

- Dự kiến thực hiện tiêm phòng 662.712 con gia cầm cụ thể: 
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+ Tiêm phòng vắc-xin CGC miễn phí cho đàn gia cầm dưới 50 con (theo 

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh), dự 
kiến thực hiện khoảng 2.600 hộ với 48.000 con gia cầm (gà 45.000 con, vịt 

3.000 con). 

- Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm từ 50 con đến 500 con, với hình 
thức hộ chăn nuôi chi trả tiền vắc-xin, ngân sách hỗ trợ công tiêm phòng (theo 

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) , dự 
kiến thực hiện khoảng 150 hộ với 90.000 con gia cầm (gà 45.000 con, vịt 45.000 

con). 

- Ngoài ra, hộ chăn nuôi tự tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm từ 500 

con trở lên, dự kiến thực hiện khoảng 524.712 con gia cầm (gà 442.432 con, vịt 
82.280 con)[1]. 

Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện giám sát chủ động: Định 

kỳ lấy mẫu kiểm tra, giám sát sự lưu hành vi-rút tại các chợ, dự kiến lấy 12 mẫu 
gộp; lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá tỷ lệ bảo hộ của vắc-xin, dự 
kiến lấy 20 mẫu (theo điểm c, khoản 2, mục III Kế hoạch phòng, chống  bệnh 

Cúm gia cầm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm 
theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 Thông tin, tuyên truyền: Cấp phát tờ bướm tuyên truyền về phòng, chống 
bệnh CGC, dự kiến tờ bướm CGC tiếng Việt và tiếng Khmer 5.000 tờ. 

b) Phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch phòng, chống 
bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 
24/3/2021, dự kiến thực hiện tiêm phòng đạt 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. 

- Dự kiến hỗ trợ 50% tiền vắc-xin (50% tiền vắc-xin còn lại do hộ chăn 

nuôi tự chi trả) và 100% tiền công tiêm phòng, thực hiện tiêm phòng khoảng 
14.112 hộ với 59.136 liều/59.136 con gia súc (heo 22.209 con; trâu, bò 36.507 
con; dê 420 con)[2], trong đó 50% tiền vắc-xin do hộ chăn nuôi tự chi trả sẽ nộp 

lại ngân sách là 29.568 liều. 

Giám sát chủ động: Lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi-rút LMLM, dự kiến 
lấy 20 mẫu (theo điểm b, khoản 3, Mục II Kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành kèm theo 
Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) . Về 

công tác thông tin, tuyên truyền: Cấp phát 5.000 tờ bướm tuyên truyền về 
phòng, chống bệnh LMLM tiếng Việt và tiếng Khmer đến hộ chăn nuôi.  

c) Phòng, chống bệnh Dại ở chó, mèo  

Quản lý đàn chó, mèo nuôi: 

                                                 

 [1] Theo số liệu thống kê ngày 01/4/2022 của Cục Thống kê, tổng đàn gia cầm là 828.390 con, 80% tổng đàn 

thuộc diện tiêm là 662.712 con: Sau khi trừ tổng đàn tiêm phòng miễn phí (48.000 con) và đàn 50 - 500 con 

(90.000 con), còn lại tổng đàn tiêm phòng XHH là  524.712 con. 
 [2] Theo số liệu thống kê ngày 01/4/2022 của Cục Thống kê, tổng đàn gia súc là 73.920 con, 80% tổng đàn  d iện  

tiêm 59.136 con. 
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- Đối với chủ nuôi chó, mèo: Có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, 

mèo với UBND xã, thị trấn; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia 
đình; chó khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng 

cắn người; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí 
liên quan theo quy định. 

- Đối với UBND  xã, thị trấn:  

+ Tổ chức quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó, mèo hoặc sổ quản lý chó, 
mèo; cập nhật số liệu nuôi tại địa phương trên Hệ thống báo cáo trực tuyến quản 

lý chó, mèo. Định kỳ 02 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng 
đàn chó, mèo chi tiết đến cấp xã. 

+ Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn để quyết định thành lập đội bắt 

chó, mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh Dại, cưỡng chế tiêm 
vắc-xin Dại cho chó, mèo.  

+ Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi 
chó, mèo, không tiêm vắc-xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật. 

Tiêm phòng vắc-xin Dại:  

- Tiêm phòng vắc-xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi: 

+ Hộ chăn nuôi tự tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo (Người nuôi chó, 
mèo chi trả kinh phí tiêm phòng bao gồm cả vắc-xin và tiền công), dự kiến tiêm 

phòng 16.197 liều vắc-xin[3]. 

+ Thời điểm và tần suất tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng vào trước thời 

điểm nắng nóng. Tổ chức tiêm vắc-xin Dại trên 70% đàn chó, mèo đã hết thời 
gian miễn dịch, mới nuôi, bảo đảm tối thiểu 1 lần/năm; thường xuyên rà soát, 

tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh. 

Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi 
trong phòng, chống bệnh Dại: 

- Cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bệnh Dại đến các hộ nuôi 
chó; ấp, khóm; xã, thị trấn; các cơ quan, đoàn thể; trường học các cấp. Dự kiến 

cấp 1.000 tờ rơi/năm. 

- Truyền thông qua các chương trình phát thanh, bản tin công cộng tại nơi 
đông người, các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân. 

- Truyền thông học đường về phòng, chống bệnh Dại; phát động hưởng 
ứng Ngày “Thế giới phòng chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm; tổ chức 

tập huấn chuyên đề, .. 

Thành lập các Đoàn công tác: Do Lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm 
Trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, 

hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại; kiểm 
tra xử phạt đối với chủ nuôi chó, mèo vi phạm các quy định về phòng, chống 
bệnh Dại và để chó, mèo cắn người; giám sát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 

                                                 

[3] Theo số liệu thống kê ngày 01/01/2022 của Cục Thống kê, tổng đàn chó mèo là 20.246 con, 70% tổng đàn 

diện tiêm 16.197 con. 
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công tác quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng, kết quả tiêm phòng, xử phạt 

vi phạm hành chính của các cấp chính quyền địa phương.  

d) Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) 

Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: 

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, lớn: Hướng dẫn thực hiện 

tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. 

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ: 
Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát 

trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi-rút DTHCP. 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại các chợ, điểm buôn bán và giết mổ 

heo bằng vôi bột (có độ pH ≥ 12) hoặc hóa chất, thực hiện 01 lần/tháng/chợ (12 
lần/năm), dự kiến phun xịt khoảng 09 chợ (chợ chính của xã, thị trấn), 144 lít 

hóa chất. Ngoài ra, vận động các cơ sở kinh doanh, giết mổ thực hiện vệ sinh, 
khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ heo; hộ chăn nuôi 

thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu 
vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. 

Công tác giám sát: Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu giám 
sát lưu hành vi-rút DTHCP tại cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, chợ buôn bán, cơ 

sở kinh doanh, thu gom, điểm trung chuyển, cơ sở giết mổ heo, cơ sở chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm từ heo, sản phẩm heo nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn quản 

lý, môi trường chăn nuôi tại các địa bàn có nguy cơ cao, dự kiến lấy 10 mẫu 
(theo điểm a, khoản 3, Mục II Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh 
DTHCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025). 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng: 

- Triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ tái 
phát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trên diện rộng 

đến từng đối tượng cụ thể (vận chuyển, buôn bán heo; người chăn nuôi; cán bộ 
làm công tác thú y). 

- Tổ chức công tác truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, 
an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động 

buôn bán, vận chuyển lậu heo, sản phẩm heo gây ra. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thông 

điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ bướm, biển quảng cáo, cấp phát cho người chăn 
nuôi, dán ở nơi công cộng. 

Tiêm phòng vắc-xin: Tổ chức tiêm phòng xã hội hóa vắc-xin DTHCP 
theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Mô hình chăn nuôi heo sinh sản an toàn sinh học: Tiếp tục duy trì việc 

xây dựng 01 mô hình chăn nuôi heo sinh sản an toàn sinh học tại xã Tập Sơn. 

đ) Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) 
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Tiếp tục tiêm phòng vắc-xin VDNC (theo Quyết định số 71/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể: 

- Tiêm phòng vắc-xin VDNC cho đàn trâu, bò bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng 
đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm. 

- Dự kiến hỗ trợ 50% tiền vắc-xin (50% tiền vắc-xin còn lại do hộ chăn 
nuôi tự chi trả) và 100% tiền công tiêm phòng cho đàn trâu, bò, thực hiện tiêm 

phòng tại 10.560 hộ với 36.460 liều/36.460 con trâu, bò (trong đó 50% tiền vắc-
xin do hộ chăn nuôi tự chi trả sẽ nộp lại ngân sách 18.230 liều). 

Giám sát chủ động: Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu giám 

sát lưu hành vi-rút VDNC tại địa bàn có nguy cơ cao, đã từng có dịch bệnh 
VDNC, dự kiến 20 mẫu. Ngoài ra, chủ cơ sở chăn nuôi, Trạm Chăn nuôi và Thú 

y theo dõi lâm sàng trâu, bò sau tiêm phòng, nếu phát hiện trâu, bò có biểu hiện 
bệnh VDNC thì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sau tiêm phòng để phát hiện tác 

nhân gây bệnh; dự kiến lấy 15 mẫu. 

Tuyên truyền, tập huấn:  

- Cấp phát miễn phí các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pa nô, áp phích) về 

phòng chống bệnh VDNC: Dự kiến cấp 3.000 tờ bướm tiếng Việt và tiếng 
Khmer về bệnh VDNC.  

e) Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác trên đàn gia súc, gia cầm  

Vận động hộ chăn nuôi chủ động áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc 
bằng vắc-xin cho đàn vật nuôi đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo 

quy định tại Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống bệnh dịch bệnh động 
vật trên cạn.  

g) Phun xịt tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm  

Tổ chức thực hiện 02 đợt phun xịt tiêu độc khử trùng môi trường chăn 
nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tháng hành động (theo chỉ đạo 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh)  trước thời 

điểm giao mùa khoảng tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10/2023 để làm sạch môi trường, 
ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh; dự kiến thực hiện phun xịt cho khoảng 75.500 

lượt hộ/đợt, sử dụng 2.600 lít hoá chất. 

2.2. Khi có dịch bệnh xảy ra 

a) Đối với bệnh CGC 

Khi có dịch phát sinh, nhanh chóng xác minh, lấy mẫu xét nghiệm vi-rút 

Cúm gia cầm, nếu dương tính (+) thì tiến hành khoanh vùng và thực hiện các 
biện pháp bao vây, khống chế ổ dịch; đồng thời, đề nghị chính quyền địa 

phương ra quyết định tiêu hủy gia cầm mắc bệnh và áp dụng chính sách hỗ trợ 
cho người sản xuất theo quy định; dự kiến xảy ra 02 ổ dịch CGC tại 02 xã, thị 

trấn, lấy 02 mẫu xét nghiệm vi-rút CGC. 

Thống kê đàn gia cầm để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch dập dịch kịp thời; 

giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, để phát hiện dịch bệnh sớm, xử lý 
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kịp thời không để lây lan ra diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi tiêu độc, khử 

trùng nơi nuôi nhốt gia cầm theo định kỳ, khai báo kịp thời khi phát hiện bệnh. 

Tổ chức thực hiện các giải pháp dập dịch (tiêu độc, khử trùng và tiêm 
phòng) theo quy định để khống chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, cấp phát tài liệu 
bướm đến các hộ chăn nuôi về tính chất nguy hiểm và mức độ lây lan của dịch 

bệnh CGC, tuyên truyền việc chủ động tiêm phòng vắc-xin CGC, tiêu độc, khử 
trùng chuồng trại định kỳ, kiểm tra thường xuyên thể trạng gia cầm, khi phát 

hiện các triệu chứng bất thường báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan 
chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, không được mua bán, vận chuyển, giết 

mổ để tránh lây lan mầm bệnh, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh CGC. 

b) Đối với bệnh LMLM gia súc 

Khi có dịch phát sinh, nhanh chóng xác minh, lấy mẫu xét nghiệm vi-rút 
LMLM, nếu dương tính (+) thì tiến hành khoanh vùng và thực hiện các biện 

pháp bao vây, khống chế ổ dịch; dự kiến xảy ra 01 ổ dịch LMLM tại 01 xã, thị 
trấn, lấy 01 mẫu xét nghiệm vi-rút LMLM. 

Thống kê đàn gia súc để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch dập dịch kịp thời; 
giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến hộ chăn nuôi, để phát hiện dịch bệnh sớm, xử lý 

kịp thời không để lây lan ra diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi tiêu độc, khử 
trùng nơi nuôi nhốt gia cầm theo định kỳ, khai báo kịp thời khi phát hiện bệnh. 

Tổ chức thực hiện các giải pháp dập dịch (tiêu độc, khử trùng và tiêm 

phòng) theo quy định để khống chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Hướng dẫn hộ chăn nuôi có gia súc mắc bệnh điều trị triệu chứng, không 

nhập đàn mới, không được vận chuyển, giết mổ, mua bán và chăn thả, quản lý 
gia súc tại chuồng nuôi để theo dõi và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, cấp phát tài liệu 

bướm đến các hộ chăn nuôi về tính chất nguy hiểm và mức độ lây lan của dịch 
bệnh LMLM, tuyên truyền việc chủ động tiêm phòng vắc-xin LMLM, tiêu độc, 

khử trùng chuồng trại định kỳ, kiểm tra thường xuyên thể trạng gia súc, khi phát 
hiện các triệu chứng bất thường báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan 

chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, không được mua bán, vận chuyển, giết 
mổ để tránh lây lan mầm bệnh, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM. 

c) Bệnh Dại chó 

Khi có dịch phát sinh, tiến hành xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét 

nghiệm, nếu cho kết quả dương tính (+) với bệnh Dại phải áp dụng đồng bộ các 
biện pháp chống dịch theo Hướng dẫn tại Phụ lục 15 về hướng dẫn phòng, 
chống bệnh Dại động vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). Dự kiến 
xảy ra 02 ổ dịch tại 02 xã, phường, thị trấn, lấy 02 mẫu xét nghiệm vi-rút Dại. 
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- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã thành lập Đội chuyên trách bắt chó thả 

rông để xử lý các trường hợp chó có dấu hiệu nghi mắc bệnh Dại, mắc bệnh Dại 
và chó thả rông trong vùng có ổ dịch Dại để xử lý. 

d) Bệnh DTHCP 

Lấy mẫu để xét nghiệm vi-rút DTHCP và chẩn đoán phân biệt đối với đàn 
heo nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh DTHCP; đàn heo nghi có tiếp xúc với đàn 

heo mắc bệnh DTHCP; heo rừng, heo cảnh, heo bị bệnh, chết không rõ nguyên 
nhân; mẫu môi trường (nước, chất thải,…); điều tra xác định nguyên nhân nếu 

nghi đàn heo bị bệnh DTHCP; dự kiến xảy ra 02 ổ dịch tại 02 xã, thị trấn, lấy 02 
mẫu xét nghiệm vi-rút DTHCP. 

Tiêu hủy toàn bộ heo mắc bệnh, heo chết, heo có kết quả xét nghiệm 

dương tính (+) với mầm bệnh DTHCP. 

Thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi heo tại 

các xã thuộc vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm đúng theo quy định. 

Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo và các sản 
phẩm của heo để tránh lây lan mầm bệnh. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bệnh DTHCP qua hệ thống 
Đài Phát thanh, Trạm truyền thanh, cấp phát tài liệu bướm,… giúp người dân 

hiểu rõ hơn về dịch bệnh, có biện pháp phòng, chống hiệu quả và thực hiện khai 
báo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 

đ) Bệnh VDNC 

Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn 
đoán bệnh, xét nghiệm bệnh; dự kiến xảy ra 10 ổ dịch bệnh VDNC ở trâu, bò tại 

05 xã, thị trấn, lấy 10 mẫu xét nghiệm vi-rút VDNC.  

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập chốt kiểm soát tạm thời 
trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn 

chặn, không để vận chuyển trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò mẫn cảm ra, vào vùng 
dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Luật Thú y và có hướng 
dẫn, giám sát của cơ quan thú y có thẩm quyền; có giải pháp quản lý, kiểm soát 

việc vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch 
bệnh. 

Đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn vận chuyển trâu, bò không đi 

qua vùng dịch. 

Tổ chức phun xịt, khử trùng phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra 

ngoài. 

Hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi và khu vực 
xung quanh bằng vôi bột, hóa chất đặc hiệu để tiêu diệt mầm bệnh, véc-tơ truyền 

bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng,...). 

Hướng dẫn xử lý, chăm sóc, quản lý trâu, bò trong vùng dịch. 

e) Công bố dịch bệnh và công bố hết dịch bệnh 

Khi có dịch bệnh xảy ra, địa phương thực hiện việc công bố dịch bệnh và 

công bố hết dịch bệnh theo quy định tại Điều 26, Điều 31 của Luật Thú y và 
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theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch.  

3. Phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

Tổng diện tích nuôi thủy sản 1.770 ha; tổng sản lượng 55.090 tấn. Trong 
đó, diện tích nuôi tôm sú 50 ha, sản lượng 35 tấn; tôm chân trắng 1.000 ha, sản 

lượng 8.500 tấn; tôm càng 50 ha, sản lượng 30 tấn; cua biển 50 ha, sản lượng 25 
tấn; diện tích nuôi thủy sản nước ngọt 620 ha, sản lượng thu hoạch 8.700 tấn. 

3.1. Trường hợp khi chưa có dịch xảy ra  

a) Về tổ chức thực hiện 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của Nhà nước 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. Phân công cán bộ phụ 

trách địa bàn giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh kịp thời. Chủ động xây 
dựng, dự trù kinh phí và nguồn nhân lực để triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh và giám sát dịch bệnh tôm nuôi.  

b) Công tác thông tin, tuyên truyền  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền để người chăn 

nuôi hiểu được tác hại của dịch bệnh, sự lây lan mầm bệnh và cách phòng trừ 
dịch bệnh trên động vật thủy sản; các kỹ năng cơ bản về bệnh, chẩn đoán lâm 

sàng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; một số quy định pháp lý về 
phòng, chống dịch bệnh, giám sát, điều tra và xử lý dịch bệnh động vật thủy sản. 

Dự kiến 03 cuộc cho khoảng 120 lượt người tham dự. 

c) Về giải pháp kỹ thuật 

Giám sát chủ động: 

- Thường xuyên điều tra, nắm tình hình bệnh trên tôm, cá nuôi để theo dõi 
diễn biến dịch bệnh từng đối tượng cụ thể, tiến hành tổng hợp, khoanh vùng dịch 

bệnh và có biện pháp xử lý thích hợp. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chủ động thu và phân tích mẫu 
tôm, mẫu nước, mẫu bùn, mẫu giáp xác tại các hộ nuôi, các vùng nuôi có tính 

đại diện vùng nuôi tập trung của huyện, trước trong và sau khi nuôi, nhằm ngăn 
chặn những bệnh nguy hiểm có khả năng lây lan như: Bệnh đốm trắng, đầu 

vàng, hoại tử gan tụy cấp, vi bào tử trùng, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan 
biểu mô, hoại tử cơ trên tôm sú, tôm chân trắng; bệnh gan thận mủ trên cá tra, cá 
lóc,… đồng thời, thông báo kết quả đến chính quyền địa phương nắm để có biện 

pháp ứng phó và khuyến cáo kịp thời; dự kiến thu, phân tích 05 mẫu giáp xác 
trong vùng nuôi, 01 mẫu tôm giống, 10 mẫu tôm thương phẩm, 01 mẫu cá để 

chủ động phòng tránh và ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thủy sản 
tại các cơ sở sản xuất giống và các hộ nuôi tôm thương phẩm trên địa bàn huyện, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phòng, 
chống và cảnh báo dịch bệnh nhằm góp phần phát triển nuôi tôm bền vững, đẩy 

mạnh xuất khẩu.. 

Giám sát bị động: 
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- Tiếp nhận thông tin về tình hình thiệt hại trên động vật thủy sản, khảo 

sát nắm tình hình thiệt hại, đồng thời tiến hành thu mẫu phân tích xác định 
nguyên nhân gây thiệt hại; phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như khả 

năng lây lan của mầm bệnh để khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh kịp thời, đạt hiệu quả cao; dự kiến thu, phân tích 02 mẫu giáp 

xác trong vùng nuôi, 15 mẫu tôm thương phẩm, 02 mẫu cá. 

- Tổ chức điều tra dịch tễ, thống kê để theo dõi diễn biến dịch bệnh trên 
các vùng nuôi, từ đó xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

3.2. Trường hợp khi có dịch xảy ra  

a) Về tổ chức thực hiện 

Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra nắm tình hình dịch bệnh tại vùng dịch, hướng 

dẫn hộ nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại 
Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, nhanh chống xử lý ổ dịch từ khi mới phát sinh, 
không để dịch lây lan trên diện rộng. 

Chủ động bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất và lực lượng 

chuyên môn để triển khai các biện pháp chống dịch; hỗ trợ cho các hộ nuôi thủy 
sản bị thiệt hại do dịch bệnh theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 
11/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người nuôi các biện pháp xử lý mầm 

bệnh, xử lý môi trường tránh lây lan dịch bệnh theo quy định tại Thông tư 
04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Dự kiến tuyên truyền 10 cuộc cho khoảng 500 lượt người tham 

dự. 

c) Về các giải pháp kỹ thuật 

Điều tra ổ dịch, thực hiện các biện pháp lấy mẫu, chẩn đoán, xác định 
mầm bệnh: Khi có dịch phát sinh, nhanh chóng xác minh thông tin về tình hình 
bệnh và thiệt hại trên động vật thủy sản; khảo sát nắm tình hình, tiến hành thu 

mẫu phân tích xác định nguyên nhân; phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng 
cũng như khả năng lây lan của mầm bệnh để khoanh vùng và thực hiện các biện 

pháp chống dịch bệnh kịp thời, đạt hiệu quả cao. Dự kiến, thu phân tích 10 mẫu 
tôm thương phẩm, 03 mẫu cá, 20 mẫu nước vùng nuôi và 05 mẫu nước thải 

vùng nuôi.  

Công bố dịch: Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính các loại 
bệnh nguy hiểm theo quy định phải công bố dịch và có chiều hướng lan rộng, 

Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công bố dịch theo phạm vi dịch 
bệnh có nguy cơ lây nhiễm (xã, huyện) theo quy định pháp luật hiện hành. 

Chống dịch: Sau khi Ủy ban nhân dân huyện quyết định công bố dịch 

bệnh trên động vật thủy sản, địa phương (nơi xảy ra dịch bệnh) nhanh chóng 
tiến hành các biện pháp chống dịch theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-
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BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Công bố hết dịch: Sau ít nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ 
dịch cuối cùng mà không phát sinh ổ dịch mới, Trạm Chăn nuôi và Thú y tham 

mưu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện tiến hành công bố hết dịch theo quy định pháp luật hiện hành. 

Hỗ trợ để khôi phục sản xuất cho các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại do thiên 
tai, dịch bệnh: Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh, nhằm hỗ trợ kịp thời giúp người nuôi nhanh chóng tái 
sản xuất theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Dự kiến diện tích thiệt hại (tỷ lệ thiệt hại trên 70%), cụ thể: Tôm 
sú: 05 ha, tôm thẻ chân trắng: 20 ha, tôm càng xanh: 01 ha, cá lóc: 08 ha. 

Xử lý mầm bệnh, cải tạo môi trường: Tiến hành cấp phát nguồn hóa chất 

Chlorine phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, dự 
kiến khoảng 10 tấn để xử lý tiêu diệt mầm bệnh, cải tạo môi trường nước khi 
dịch bệnh xảy ra.  

4. Về kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

a) Nội dung thực hiện 

Tổ chức thực hiện quy trình Kiểm dịch - Kiểm soát giết mổ - Kiểm tra vệ 
sinh thú y theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, mua bán 

động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang 
đến cho người tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn. Khi dịch bệnh nguy hiểm: 

DTHCP, CGC, LMLM, … phát sinh ở các xã, thị trấn có thể lây lan vào địa bàn 
huyện qua đường vận chuyển, đề xuất thành lập các Chốt kiểm tra dịch bệnh tạm 

thời tại các điểm đầu mối giao thông chính, Đội kiểm tra lưu động để tăng 
cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: Tổ chức kiểm tra, củng cố công 
tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, mua bán, giết mổ tại các cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tiếp tục hỗ trợ, kiểm tra công tác kiểm 
soát giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo việc thu phí, lệ phí đúng theo 

quy định. Tổ chức thẩm định các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo Thông tư 
số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Dự kiến thực hiện kiểm soát giết mổ năm 2023: Heo 
60.000 con; trâu, bò 600 con. 

b) Các giải pháp kỹ thuật 

- Kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, 
sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm (theo quy định tại điểm a, b, d, khoản 1 

và điểm b, c, khoản 2, Điều 40 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cụ thể: 

- Phối hợp cơ quan chuyên môn lấy mẫu thân thịt từ các cơ sở giết mổ để 
kiểm tra vi sinh vật (Salmonella, vi khuẩn hiếu khí tổng số) đảm bảo đạt yêu cầu 

vệ sinh thú y, dự kiến thực hiện lấy 10 mẫu thịt kiểm tra vi sinh vật, với 02 
cuộc/03 cơ sở/năm, có 03 người tham gia/cuộc. 
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- Phối hợp cơ quan chuyên môn thẩm định các cơ sở giết mổ tập trung, cơ 

sở giết mổ nhỏ lẻ (theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dự kiến 

thực hiện 05 cuộc/năm, có 03 người tham gia/cuộc, bình quân 01 ngày/cuộc. 

- Tham gia tập huấn, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, 
ngành Trung ương cho kiểm soát viên và các tổ chức, cá nhân kinh doanh, giết 

mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện: Ước thực 
hiện 01 cuộc/năm (30 người/cuộc). 

5. Về tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra 

a) Phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh, buôn bán 

trong lĩnh vực thú y, thú y thủy sản, vắc-xin, thức ăn chăn nuôi và các hoạt động 
khác có liên quan đến ngành; ước thực hiện 02 cuộc và lấy 10 mẫu để phân tích, 

kiểm nghiệm chất lượng. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khoảng 02 
cuộc (mỗi cuộc 03 ngày) trong phạm vi toàn huyện (giao Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch)  

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của Nhà 

nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bệnh Dại; kiểm 
tra kết quả thực hiện tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn 

gia súc, gia cầm, bệnh Dại … để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí cho địa 
phương. 

6. Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng 

6.1. Trường hợp khi chưa có dịch xảy ra 

a) Tăng cường công tác dự tính, dự báo: 

Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, theo hoạt động của côn trùng gây 

hại, thiên địch thông qua hệ thống giám sát côn trùng thông minh để dự báo, đặc 
biệt trên các đối tượng: Sâu đầu đen hại dừa, rầy nâu, sâu cuốn lá trên lúa; gửi 

mẫu rầy đi giám định sự xuất hiện của virus vàng lùn, lùn xoắn lá. 

Duy trì hoạt động các điểm dự tính, dự báo cố định kết hợp với điều tra 

sâu bệnh ngoài đồng nhằm xác định được vùng nguy cơ, vùng nhiễm... làm cơ 
sở cho việc xây dựng kế hoạch phòng trừ.  

b) Công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền: 

Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức cho nông dân trong ứng 
dụng các biện pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, đạo ôn, 

chuột... và các đối tượng gây hại trên cây trồng khác, sâu đục trái trên cây có 
múi, đặc biệt là sâu đầu đen hại dừa. Trong đó chú trọng quản lý lịch thời vụ, 

khuyến cáo nông dân gieo sạ theo đúng lịch thời vụ “né rầy”, sử dụng giống xác 
nhận nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất 

lúa. Dự kiến tập huấn 40 cuộc về biện pháp quản lý sâu bệnh trên lúa cho 
khoảng 1.200 nông dân tham dự; 15 cuộc về biện pháp quản lý sâu đầu đen hại 

dừa cho khoảng 450 nông dân tham dự và 05 cuộc cho các loại cây trồng khác 
cho khoảng 150 nông dân tham dự. 
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại 

chúng, tư vấn trực tiếp... để chuyển tải thông tin về tình hình sâu bệnh và phổ 
biến các biện pháp phòng trừ đến nông dân. 

c) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất 

 Vận động nông dân xuống giống lúa đúng lịch thời vụ, tập trung đồng 
loạt trên từng vùng, từng cánh đồng. Khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa 

cấp xác nhận, các giống chất lượng cao, có khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá; sạ lúa theo hàng. Ứng dụng đồng bộ kỹ thuật “1 phải, 5 

giảm”; “3 giảm, 3 tăng”, phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp quản lý dịch hại 
tổng hợp (IPM), sử dụng biện pháp sinh học, tăng cường cơ giới trong tất cả các 

khâu sản xuất lúa, đặc biệt là ứng dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước...  

Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm ngăn ngừa tình trạng hàng giả, kém chất 

lượng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

6.2. Trường hợp có dịch xảy ra  

a) Công bố dịch  

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện về tình hình dịch hại, tình hình diễn biến thực tế đủ điều 

kiện công bố dịch và sự cần thiết phải công bố dịch, đề xuất phạm vi công bố 
dịch và các giải pháp chống dịch, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. 

 b) Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 02 cấp 

 Ban Chỉ đạo 02 cấp, nhất là cấp xã tập trung cao độ cho công tác theo 
dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng trừ dập dịch; báo cáo để có hướng giải 

quyết kịp thời khi có dịch xảy ra. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị và lực 
lượng chuyên môn (cán bộ kỹ thuật và cán bộ giám sát) dồn sức cho chiến dịch 

dập dịch để hoàn tất trong thời gian ngắn nhất. 

Lực lượng giám sát chuyên trách cấp xã, thị trấn thường xuyên bám sát 
đồng ruộng để báo cáo cụ thể về tình hình diễn biến sâu bệnh tham mưu cho Ban 
Chỉ đạo cấp xã giải quyết tốt các tình huống xảy ra. Chỉ đạo công chức nông 

nghiệp phối hợp cán bộ chuyên môn huyện thực hiện việc giám sát. 

c) Triển khai kế hoạch và tổ chức dập dịch: 

Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ dập dịch theo quy định. 

Trưng dụng các cán bộ kỹ thuật tham mưu cho Ban Chỉ đạo 02 cấp về các 

giải pháp phòng trừ, xác định diện tích dập dịch và giúp việc cho Ban Chỉ đạo 
huyện. 

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thuốc hóa học, vật tư thiết bị... cần thiết 

phục vụ cho chiến dịch, tăng cường tổ chức tập huấn kỹ thuật phun xịt sâu bệnh 
trên cây trồng theo nguyên tắc “4 đúng”. 

Tập trung dập dịch đồng loạt, dứt điểm theo từng cánh đồng và từng 
vùng. 
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Thường xuyên thông tin báo cáo hàng ngày về bộ phận tổng hợp của 

Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện chiến dịch. 

Điều tra, xác định diện tích cần dập dịch, tỷ lệ và mức độ gây hại của 

bệnh và mật độ côn trùng. Dự kiến đối với cây dừa: Dập dịch sâu đầu đen 
khoảng 30 ha. 

d) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác dập dịch: 
Thông báo kịp thời diễn biến tình hình và tiến độ dập dịch; hướng dẫn những 

biện pháp phòng trừ hữu hiệu và phản ánh kết quả thực hiện ở các nơi để rút 
kinh nghiệm làm tốt hơn trong công tác chỉ đạo. 

đ) Công bố hết dịch 

Khi dịch bệnh đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại 
nghiêm trọng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả 

chống dịch và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công bố hết dịch đúng 
theo quy định pháp luật. 

III. NGUỒN KINH PHÍ 

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Tài 
chính  - Kế hoạch căn cứ khả năng cân đối ngân sách huyện để trình cấp có thẩm 

quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo nội 
dung chi, mức chi theo phân cấp, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Văn hóa – Thông 
tin và Thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về tính chất nguy hại của các loại dịch bệnh 
và các biện pháp phòng, chống để người dân tích cực hưởng ứng tham gia 

phòng, chống dịch bệnh. 

b) Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành huyện, các tổ chức đoàn thể có 

liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế 
hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các các xã, thị trấn  

c) Tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất, vắc-xin và phân phối kịp thời đảm 

bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; thực hiện mua dự phòng vật tư, hóa chất, 
vắc-xin để phục vụ công tác chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn 
thực hiện các nội dung phát triển chăn nuôi, các quy trình kỹ thuật về tiêm 

phòng vắc-xin, giám sát dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, in tài liệu hướng dẫn dự báo dịch bệnh, tuyên truyền, 

giám sát các xã, thị trấn, cơ sở, hộ sản xuất thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch; phát hiện, xử lý nhanh khi có dịch bệnh phát sinh, đề xuất các giải 

pháp ngăn chặn khi dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, lây lan; giám sát việc thực 
hiện các chế độ, chính sách bồi dưỡng cho cán bộ tham gia chống dịch, hỗ trợ 

người sản xuất; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo  hàng tuần, định kỳ và đột 
xuất khi có dịch bệnh xảy ra. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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Căn cứ khả năng cân đối ngân sách huyện, tham mưu, trình cấp có thẩm 

quyền bố trí và phân bổ kinh phí để thực hiện Kế hoạch đúng theo quy định. 

3. Phòng Y tế 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn 
nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh nguy hiểm từ động vật lây 
sang người, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường dịch bệnh.  

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, tuyên 

truyền về lợi ích của công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện 
truyền thông để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển nông 
nghiệp hiệu quả, bền vững. 

Thường xuyên đưa tin về các loại dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản để người dân biết và phòng, trị; ngoài ra, chủ động phối hợp với 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên mục phòng, 

chống dịch bệnh theo Kế hoạch này. 

5. Công an huyện 

Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 

môi trường phối hợp với các phòng, ban ngành huyện tăng cường kiểm tra, xử lý 
các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

phòng, chống dịch bệnh. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác 
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

7. Các ban, ngành khác có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung 
của Kế hoạch đảm bảo kịp thời và hiệu quả, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra. 

8. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

a) Căn cứ Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống các loại dịch 
bệnh nguy hiểm trên cây trồng, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện Trà Cú 

năm 2023, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương để chỉ đạo tổ chức triển khai thực đến các ấp, khóm.  

b) Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, các phòng, ban ngành 
huyện có liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của kế hoạch tại địa 

phương; thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ để nắm bắt thông tin kịp thời chỉ 
đạo sát tình hình. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung phòng, chống bệnh 

Dại theo phân cấp tại các xã, thị trấn theo đúng quy định. 

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chịu trách 
nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; hoàn tất các hồ sơ 

thanh quyết toán kinh phí sử dụng theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân 
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huyện phê duyệt; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với 

Đội Kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra trên lĩnh vực phòng, chống 
dịch bệnh. Khi có dịch phải bố trí trực kiểm soát các đầu mối giao thông quan 

trọng và khu vực có dịch 24/24 theo quy định. 

d) Tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các 
trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, động vật nghi 

mắc bệnh, giấu dịch, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây 
lan, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống phát thanh,... về tính chất, nguy cơ 
phát sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.  

Trên đây là Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh 
nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện Trà Cú năm 

2023, yêu cầu các phòng, ban ngành huyện, các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ 
nêu trên triển khai tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 
- CT, các PCT.UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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