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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm 

H5N1, lỡ mồm long móng ở trâu bò” trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-NN&PTNT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa Vang về việc triển khai 

thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, lỡ mòng 

long móng ở trâu bò trên địa bàn huyện Hòa Vang” năm 2020; UBND xã Hòa 

Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Duy trì và nâng cao kết quả đạt được năm 2019: tiếp tục được công nhận xã 

Hòa Châu đạt cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm H5N1 và lỡ mồm 

long móng ở trâu-bò. 

- Tuyên truyền cho các cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình nhận thức rõ hơn về tầm 

quan trọng của của Đề án, tạo ý thức bảo vệ môi trường và chăn nuôi an toàn sinh 

học.  

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng của địa phương 

- Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi (chú 

trọng bệnh Cúm gia cầm và LMLM ở trâu bò), khai báo dịch bệnh đến các hộ, cơ sở 

chăn nuôi; quyền lợi và mục đích của việc xây dựng vùng cơ sở ATDB động vật. 

- Nâng cao nhận thức đối với chăn nuôi nông hộ trong việc thực hiện chăn nuôi 

an toàn, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

- Tuyên truyền về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được hưởng các 

quyền lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và Khoản 2 Điều 39 của Luật Thú Y. 

- Tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử của xã, Đài truyền thanh xã. 

- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, họp hội của các Hội đoàn thể ở 

xã như: Hội LHPN xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… 

b) Phối hợp tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh 

- Đối tượng: các hộ dân đang hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, cán bộ 

thú y cơ sở. 

- Số lượng: 02 lớp (50 người/lớp) 

- Thời gian tổ chức: quý II/2020 



c) Phối hợp tổ chức tập huấn, khai báo, giám sát, xử lý dịch bệnh 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ địa phương phụ trách, thú y cơ sở, thú y viên, 

một số hộ chăn nuôi điển hình. 

- Số lượng: 01 lớp (50 người/lớp) 

- Thời gian tổ chức: quý II/2020. 

d) Phối hợp tổ chức Hội thảo, hướng dẫn đăng ký xây dựng cơ sở, vùng ATDB 

động vật 

- Thành phần tham dự hội thảo: cán bộ phụ trách Nông nghiệp xã, Thú y cơ 

sở, Ban nhân dân 08 thôn, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã. 

- Nôi dung theo hướng dẫn của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT 

- Số lượng: 01 hội thảo (50 người) 

- Thời gian 01 thực hiện quý III/2020. 

2. Tổ chức điều tra, thống kê 

- Tổ chức điều tra, thống kê số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm gia tăng so với 

năm 2019 và số hộ tái đàn thêm; khảo sát hoạt động thú ý có liên quan(vận chuyển, 

giết mổ, buôn bán động vật và các sản phẩm, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn 

chăn nuôi, hoạt động thú y, các cơ sở chăn nuôi). 

- Thành phần điều tra: 

+ Đại diện UBND xã: 01 thú y cơ sở và 01 cán bộ phụ trách nông nghiệp. 

+ Đại diện BND thôn: 01 người dẫn đường 

- Thời gian thực hiện: quý I/20 

- Tổ chức điều tra theo biểu mẫu hướng dẫn của phòng NN&PTNT Huyện. 

3. Công tác phòng, chống dịch, giám sát dịch bệnh động vật 

- Tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ. 

- Phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giám sát tỷ 

lệ bảo hộ sau tiêm phòng và giám sát lưu hành vi rút đối với bệnh Cúm gia cầm và 

LMLM ở trâu bò để có biện pháp phòng, chống thích hợp. 

- Khi nhận thông tin nghi ngờ dịch bệnh, phòng phối hợp với các đơn vị kịp 

thời kiểm tra, xử lý tránh để dịch bệnh lay lan ra diện rộng. Lấy mẫu bệnh phẩm 

gửi xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định. 

- Thời gian thực hiện trong năm 2020. 

4. Công tác lập hồ sơ công nhận cơ sở ATDB 

Tiếp tục lập hồ sơ và hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi đăng ký chứng nhận 

cơ sở ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm H5N1, LMLM ở trâu bò đề nghị cấp có 

thẩm quyền công nhận.  

5. Thực hiện các hoạt động về thú y 



- Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuốc thú 

y, thức ăn chăn nuôi theo phân cấp quản lý. 

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh gia cầm sống, không mua bán vận 

chuyển gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết nghi do bệnh truyền nhiễm; các cơ sở kinh 

doanh, chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn xã. 

- Thực hiện xử lý gia súc, gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện căn cứ Quyết định số 6194/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 

của UBND thành phố về việc ban hành Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

Cúm gia cầm H5N1, Lở mồm long móng ở trâu bò trên địa bàn huyện Hòa Vang” 

và Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND thành phố về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh 

Cúm gia cầm H5N1, Lở mồm long móng ở trâu bò trên địa bàn huyện Hòa Vang”. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phối hợp với các ban ngành, đơn vị lập hồ sơ đăng kí chứng nhận cơ sở 

ATDB theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 14/2016/TT-BNN-PTNT. 

2. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổ chức 

các lớp tập huấn, hội thảo đạt yêu cầu. 

3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan thực 

hiện đề án nhằm đảm bảo các hộ, cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ chấp hành tốt việc 

tiêm phòng và quản lý dịch bệnh LMLM và Cúm gia cầm theo quy định. 

4. Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại 

địa phương đạt tỷ lệ theo quy định. 

5. Kịp thời thông báo về phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

các trường hợp động vật nuôi chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ dịch bệnh. 

6. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh cúm gia cầm H5N1, LMLM ở trâu bò trên địa bàn xã Hòa Châu” năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang; 

- Đài truyền thanh xã; 

- BND 08 thôn; 

- Lưu: VT, TY(ý). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Cao Trí 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-11-17T10:01:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Huỳnh Cao Trí<trihc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-17T11:05:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân xã Hòa Châu<ubndxahoachau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-17T11:05:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân xã Hòa Châu<ubndxahoachau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-17T11:05:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân xã Hòa Châu<ubndxahoachau@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




