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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
Số: 13/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 13 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ
Về việc triển khai ðợt 2 “Tháng vệ sinh, tiêu ñộc, khử trùng môi trường
năm 2015” trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua,
thời tiết có những diễn biến phức tạp, mầm bệnh trong quần thể gia súc, gia cầm và
trong môi trường có ñiều kiện phát tán, cụ thể: Dịch cúm gia cầm ñã xảy ra tại các
tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam ðịnh, Hà Tĩnh,
Kon Tum, Ninh Thuận và Vĩnh Long; dịch Lở mồm long móng xuất hiện tại các tỉnh
Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, ðắc Lắc, ðắc Nông, Phú Yên, Ninh Thuận, Tiền Giang,
Bình Dương và Sóc Trăng; riêng dịch tai xanh ñã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh Hà
Tĩnh, Sóc Trăng, Nghệ An, Tiền Giang và Long An.
Tại Trà Vinh, trong tháng 8 năm 2015, dịch cúm gia cầm phát sinh tại 3 hộ
chăn nuôi ấp Dừa ðỏ, xã Nhị Long Phú và ấp Tân Trung, xã ðại Phước, huyện Càng
Long với tổng ñàn gia cầm 2.178 con, chết 1.396 con, tiêu hủy 782 con. Hiện nay,
mặc dù dịch bệnh cúm gia cầm ñược kiểm soát nhưng theo nhận ñịnh của ngành
chuyên môn thì nguy cơ tái phát dịch là rất cao do ñang vào thời ñiểm chuyển mùa,
thời tiết thay ñổi tạo ñiều kiện cho mầm bệnh tồn tại và phát triển, mặt khác do tập
quán chăn nuôi (vịt chạy ñồng từ ñịa phương này sang ñịa phương khác) cũng là một
trong những nguyên nhân bùng phát và lây lan dịch bệnh.
ðể chủ ñộng ngăn chặn các chủng vi rút gây bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia
cầm, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng ñồng và giảm thiệt
hại cho người chăn nuôi trên ñịa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các
Sở, Ban, ngành tỉnh, các tổ chức ñoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền,
giáo dục ñể nâng cao nhận thức cho mọi người dân về nguy cơ phát sinh dịch bệnh
nhằm chủ ñộng trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phát ñộng
mọi người hưởng ứng và tích cực tham gia ðợt 2 “Tháng vệ sinh, tiêu ñộc, khử trùng
môi trường năm 2015” trên ñịa bàn tỉnh từ ngày 15/11/2015 ñến ngày 15/12/2015, cụ
thể như sau:
a) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm
- Vận ñộng các hộ gia ñình, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ thực
hiện nuôi nhốt và phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, nuôi nhốt, vùng

