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QUYETD!NH
Phe duyçt Ke hoch phong, chong d!ch bçnh gia sue, grn cain va Ke hoich
phông, chng djch bnh thüy san finh Quãng Tr nànl 2021
A

A

A
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UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
Can ci Lut Tc chüc chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015,
Can ci Lut Thz y ngày 19/6/2015,
Can c& Nghj d'jnh s 05/2007/ND-CT ngày 09/01/2007 cia ChInh phz ve
phông, chóng bnh Dgi d5ng vat;
a

Can cz Thông tu' 07/2016/77'-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cza B5 Nóng
Nghip vâ PTNT Quy djnh phông chông djch bçnh dç5ng v4t trên can;
Can c& Thông tu' sá 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 ca Bó Nông
nghip và PTNT Quy d,inh phông, chóng djch bnh dng vt thu3) san,'
ye

can ct Quyé't d,inh s 193/QD- I7'g ngày 13/02/2017 cüa Thu tu'ó'ng ChInh
phz
vic phê duyt "Chu'ong trInh quóc gia không chC và tiCri tól loçii trfr bénh
Dgi giai dogn 2017 - 2021 ", Quyét djnh so 172/QD-TTg ngày 13/02/2019 cia
T/U twó'ng ChInh phi phê duyt "Kê hoçzch quOc gia phông, chong bçnh Czm gia
cam giai doqn 2019-2025,' Quyét d/nh so 972/QD-TTg ngày 07/7/2020 cza Thu
tithng CiiInh phü phé duyçr "Kê hogch quOc gia phông, chOng bnh Djch tá un
Cháu Phi giai dogn 2020-2025;
ye

Càn ct- Quylt d,inh s 4088/QD-BNN-TY ngày 07/10/2016 cüa Bó NOng
nghip và PTNT viçc Ban hành Ké hogch giám sat chuói san xuát tOrn báo dam
an toàn djch bnh phyc vy xuát kháu;
ye

Can c& Cong van 5á 475 7/BNN-TY ngày 16/7/2020 cza Bó Nông nghip và
PTNT
vic chi dgo xây dy'ng, phê duyt và bó trI kinh phi phOng, chông cl/ch
bnh gia sac, gia cOrn và thüy sOn nám 2021,'
ye

Xét d nghj cia SO' NOng nghiêp vO PTNT tgi TO' trInh sO' 306/T7'n-SNN ngày
17/9/2020.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt kern theo Quyt djnh nay K hoch phông, chng djch
bnh gia süc, gia cam và Kê hoach phông, chông djch bnh thüy san tinh Quâng
Tn näm 2021.
Biêu 2. Giao trách nhiêm:
1. Các Sâ, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph thj xã can cir
hoch phông, chông djch bnh gia sue, gia cam và thiiy san tinh Quáng Trj närn
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2021 d xay dirng k ho?ch trin khai cii th vã t chi.'rc thirc hin có hiu qua
nhim vii cüa ngành, don vj, dja phiiong mInh; báo cáo két qua thirc hin ye S
Nông nghip và PINT dé tong hp báo cáo Uy ban nhân dan tinh.
2. Sâ Nông nghip và PTNT có trách nhim hung dan, kirn tra, don dc
viéc thizc hin Kê hoch, báo cáo kjp thi Uy ban nhân dan tinh dê chi dao theo
dung quy djnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các Sâ, ThU trung các ban,
ngành lien quan, ChU tjch UBND các huyn, thành phô, thj xã, Chi ciic tnrUng
Chi ciic Chän nuôi và ThU y và Chi cijc tnrng Chi ciic Thiy san chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh này./.&
No'i n/ian:
-NhxDiêu3;
- B NN vá PTNT;
- Cc ThU y;
- CT, các PCT UBND tinh;
-PVPNguynCCru;
- Lt.ru: VT, NNK, NN.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

I

f.

AN
I

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
clp-Trdo-Hanh phác

KE HOACH
Phông, chng d!ch bnh gia sac, gia cm tinh Quãng TrI nãm 2021
(Kern theo Quyet djnh so '.2716 /QD-UBND ngày .L /9/2020
cüa Uy ban nhán dan tinh Quáng Tr!)
I. MIJC DICH, YEU CAU
1.MucdIch
- Thuc hin các quy djnh cüa Pháp 1ut ye Thu y trong cong tác phông, chông
djch bnh dng 4t trên can.
- Thirc hin các bin pháp tong hp nhãm ngän chn mt sO djch bnh truyên
nhiêm nguy hiêm trên dng 4t tái phát hoc lay lan tir ben ngoài vào dja bàn tinh.
- Chü dng triên khai các bin pháp phông, chông djch bnh & gia süc, gia
cam v&i phiiong châm phông bnh là chInh, két hçip thirc hin dông b bin pháp
quán l', giám sat chat djch bnh den tn thôn, xóm, h gia dInh; phát hin s&m,
khoanh vüng không chê, xà l kjp thôi, trit de các djch bnh nguy hiêm phát sinh
& dông vt trong din hçp; dam bâo san xuât chàn nuOi phát triên on djnh, ben
v&ng, bão v sirc khOe nhân dan.
- Phát triên chãn nuôi, quán 1 giêt rnô gia siic, gia cam có kiêm soát, dam
bâo chàn nuôi an toàn djch bnh và tmg buOc giâm chän nuôi, giêt mô nhO lé;
dông th?yi nâng cao chat hxçing con giông, duy trI, bào ton và phát triên các giông
bàn dja hiu qua cao trên dja bàn tinh.
2.Yêucu
- Côn tác to chüc triên khai thirc hin phài có s1r chi do và phôi két hçp
chat chë, dông b gifla các cap, các ngânh tir tinh den cc s& và cà h thông chInh
trj; huy dng di.rçic toàn dan tIch circ tham gia thirc hin các bin pháp phOng,
chôngdjch.
*
- Thirc hin dông b các giâi pháp phông, chông dlch bnh gia sac, ia cam
theo quy djnh cüa Lut Thij y, hix&ng dan cüa Bô Nông nghip và Phát triën nông
thôn, Cic Thu y và UBND tinh; thirc hin phát triên chän nuOi, quàn l giêt mô có
kiém soát.
- To chüc phông, chông djch bnh gia süc, gia cam kjp thai, phü hqp và hiu
qua, không dê lang phi các nguOn kinh phi dâu tir, ho trçY; phãi sCr diing các bin
pháp phông là chInh, trong do tiêm phOng vác xin và cOng tác v sinh tiêu dc khir
trüng là bin pháp chü yêu và then chOt; khi CO djch xày ra phãi dp tat kjp
th&i, hn ché lay lan, thit hai cho ngui chän nuOi.
- Tip tic triên khai t1iirc hin các Ké hotch cüa UBNDtinh tti Quyêt dnh
22431QD-UBND ngày 17/8/2017 ye vic Kê hoch không ché và tiên tói loai tr1r
bnh Di trén dja bàn tinh Quâng Trj giai doan2017-2021; Quyêt djnh 1032/QDIJBND ngày 08/5/20 19 ye Ké hoach phông, chOng bnh Cüm gia cam trên dja bàn
tinh Quang Trj giai don 2019-2025; Quyet djnh 3158/QD-UBND ngày
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28/12/2018 ye Quy hoch xây dirng co s& giêt mô gia süc, gia cam tp trung tinh
Quãng Trj den näm 2030, djnhhrng den nAm 2040.
- Day mnh thanh tra, kiêm tra trong linh virc chãn nuôi, giêt mô vâ phông,
chông djch bnh; kiên quyêt ngän chn vã xir 1 các trumg hçip vi phm theo diing
quy djnh cüa pháp !ut.
II. NOI DUNG VA GIAI PHAP
1. Tuyên truyn, tap hun
- Phô biên các van ban quy phm pháp 1ut ye chän nuôi, thu y; cc chê, chInh
sách ho tr? ngithi chàn nuôi ye phông chông djch bnh gia süc, gia cam; thông tin
kjp thai chInh xác ye tInh hmnh, tInh chat nguy hiêm cüa dch bnh dng vat;
nhng ãnh huàng trrc tiêp den san xuAt, sirc khóe, tInh mng ciia con ngu&i; trách
nhiém cüa các to chirc, cá nhân ye thirc hin bin pháp phông, chông djch; kjp th&i
phát hin, biêu duong guong diên hInh ho?t dng ye phông, chông djch; phé bInh
các to chirc, cá nhân, dja phuo'ng con chü quan trong thrc hin phOng, chOng djch.
- Tiêp tic to chirc tuyën truyên chuyén sâu, trong diem ye cong tác tiêm
phông väc xin, tiêu dc khCr trüng môi tnr&ng chän nuôi, chãn nuôi an toàn sinh
hçc, các bin pháp phông ngira lay nhiêni djch bnh tlr dng vtt sang ngu&i; cac
chê d chInh sách trong lTnh virc giét mô; các quy djnh dOi vii nguii san xuât,
kinh doanh ye hot dng giêt mô và djnh hithng ngui tiêu dàng thay dôi thOi
quen tiêu dung chuyên sang lira ch9n san phâm có nguôn gôc rô rang và duc
kiém soát ye chat hxçing.
- Duy trI và cung cap tin bãi cho chuyên mic chän nuôi, thu y trên Cong
Thông tin din tfr cüa S& Nông nhip và Phát triên nông thôn, các bàn tin ye
nông nghip và nông thôn, san xuât và thj tmâng... dé huàng dan ye chàn nuOi,
phông, chông djch bnh.
- Xây dirng phóng s1r, in an ti rai, tài 1iu, tp huân... tuyCn truyên ye cOng
tác phông, chOng djch bnh gia süc, gia cam, dc bit tuyen truyên, tp huân ye
bin pháp phông, chông bnh Djch tá Ign Châu Phi dé khôi phiic san xuât sau
djch bnh và giâi pháp quãn 1 chó nuOi theo các Ké hoach giai don dã duçic
phé duyt.
- Xây dirng ké hoach bôi dixOng nâng cao trInh d chuyén mon cho h thông
thu y ye giám sat, xác minh djch bnh, triën khai ké hoch phOng chông djch; bôi
duong kién thic thu y cho can b lam cong tác thu y t?i các xâ, phu&ng, thj trân.
2. Phông bnh bang vac xin cho dan gia sóc, gia cm
- Phông bnh bat buc bang yãc xin cho dan gia suc, gia cam theo quy djnh
tai Thông ttx sO 07/201 6/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa BO Nông nghip và
Phát trién nông thôn quy djnh ye phông, chông djch bnh dng v.t trén can;
- Pham yj thiic hiên: Trén dja bàn toàn tinh.
- Thai gian: To chüc 02 dct tiêm phông dii trà cho dan vt nuôi (Dctt 1:
tháng 3-4/2021 và DQt 2. tháng 8-9/2021). Hang tháng to chrc tiém phông bo
sung cho dan y.t nuoi mOi phát sinh chi.ra thrcic tiêm phOng hoc dä hét th&i han
min djch.
- Loai yc xin, dOi trqng tiém phông, lieu h.rçng yà each scr d'ng, bão quán
yc xin theo hithng dn cüa co quan quán l chuyén ngành thu y và nhà san xuât.
.1.-
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- T' 1 tiêm phông dôi vi các benh bt buc tiêrn phông phãi dat trên 80%
tong dan; dôi vâi bnh Dai chó, mèo phãi tiêm phông dat trên 90% tong dan. Ty 1
báo h sau tiêm phOng phài dat trên 70%.
- Ngoài các l°aj vac xin bat buc phài tiêm phông theo quy djnh, tang cthng
tuyên truyên, hisng dan và khuyên cáo ngui chàn nuôi chü dng phông bnh
bang väc xin cho dan 4t nuôi ngoài Ké hoach và dôi tuçing thrqc h trçi vãc xin
cüa tinh. Xir 1' nghiêm nhrng to chtrc, cá nhân khOng thirc hin tiêm phông theo
quy djnh cüa pháp 1u.t.
3. Giám sat dlch bnh, giám sat sau tiêm phông
- Din thoai tiêp nhn thông tin (So din thoai 02333.569.895) ye tInh hInh
djch bnh gia süc, gia cam trén dja bàn tinh.
- Cüng cô h thông giám sat, khai báo và thông tin djch bnh gia süc, gia cm
a mOi cap, dam bào giám sat djch bnh tOi tn thôn, xóm, h thAn nuOi. Cong khai
các dja chi dê tiêp nhQtn thông tin khai báo djch bnh a cap xâ, huyn dê nguai dan
biêt, chU dng cung cap thông tin; tO chrc kiêm tra, giám sat cht chë vic xuât,
nhp dng vt và san phâm dng vt trén dja bàn; kiên quyêt xcr 1 nghiêm cac
tnrang hçip vi pham theo quy djnh.
- Chü dng lay mu giám sat dê dr tInh, dir báo sam djch bnh truyên nhim
nguy hiêm nhu: Cüm gia cam, Ui mom long móng gia s1ic, Djch tá 1cm Châu Phi,
dc bit phãi phân tIch chuyên sâu dê phát hin sir biên chñng cüa mârn bnhgiüp
dinh huang sir diing vAc xin cho phii hçip, hiu qua... Khi có dng vt Om, chét, có
dâu hiu bnh truyên nhim nguy hiêm phãi lay mall xét nghim dê xác dinh
nguyen nhan. Thirc hin bin pháp khân cap chông djch khi xác djnh là bnh djch
nguy hiêm. Dam ban không ché nhanh g9n, không dé lay lan ra din rng.
- Lay mâu giám sat sau tiêm phông dê dánh giá hiu qua bâo h ciia vAc xin
dâ tiêm phông và chi dao cong tác tiêm phOng cho dan vt nuOi theo Ké hoach và
chi dao cüa Ciic Thu y.
djch, chng djch
4. Diu tra djch, các bin pháp xu
- Thirc hin dOng b các bin pháp xir 1 ô djch khi mâi phát sinh, khOng dê
lay lan ra din rng nhu: tiêm phông bao vây, khir trüng, tiêu dc khu vrc có djch,
kiêm soát vn chuyên dng vtt cam nhiêm và các san phâm cUa chiing ra, vào 0
dich, xü l dng vt man cam trong ô djch...
- Diêu tra nguôn gôc phát sinh dOi vâi các ô djch nhãm dir báo chiêu huOng
phát triên, lay lan dê chü dng khoanh vüng không chê.
- Khi nghi ng& có 0 djch bnh truyên nhiêm nguy hiêm xày ra trên dan gia
süc, gia cam phái thrc hin lay mu gui cci quan xét nghim có thâm quyên dC xác
djnh nguyen nhan gay bnh, s1r bien chüng, dc iirc và tInh chat khác cüa mâm
bnh giiip dir thInh, dii báo và xi:r l' ô djch có hiu qua.
5. V sinh, tiêu dc, khfr trüng
- Thirc hin ye sinh khu tthng, tieu dc theo quy dlnh tai Phi 1iic 8 (huang
dan chung ye v sinh, khcr trüng tiêu dec) cüa Thông tu sO 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa B NOng nghip và Phát trien nOng thôn.
- Khu virc phái v sinh, tiCu dc khCr trüng: Cas&, chuông tr?i chãn nuOi;
diem giêt mô, diem chçi kinh doanh dng vet, san phãm dng vt ttrcmi song, noi
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chän thá, nuoi cách ly dng vet; ci si p, no gia cAm, thüy cam; khu virc biên giOi
(cOa khâu, lôi mO), diing C11 chän nuôi, phi.rcmg tin vtn chuyên...
- ThOi gian thiic hin:
+ V sinh tiêu dc, khi:r trüng djnh kS': Trong näm to chOc it nhât 02 dçt vOi
hInh thrc tO chOc "Tháng v sinh tiêu dec, khir tnng môi truOng dé phông, chông
djch bnh" vào tháng 02,- 03 và tháng 10 - 11 ho.c theo các dqt phát dng cüa B
NOng nghip và Phát triên nông thôn, Bô Y tê và huOng dan cüa SO NOng nghip
và Phát trién nông thôn.
+ V sinh, tiêu dôc, khO trüng thrOng xuyên: Ho gia dmnh, cci sO chän nuOi,
chci kinh doanh thirc phâm tutu sOng, diem giêt mô, co sO âp, nO gia cam, thüy
cam It nhât rnOi tháng phãi duqc phun tiêu dec, khO trüng 01 lan.
- Nhu câu thuôc sat tr1ng: 5.009 lItldqt x 2 d't = 10.000 lit.
- UBND cac huyn, thành phô, thj xA chi dao các ecu quan, dcun vi chuyên
môn, ehInh quyên Co sO tO chrc tuyên truyén, triên khai thirc hin v sinh, phun
tiêu dec, khCx trñng môi truOng trên dja bàn quán l.
6. Quãn 1 hoit dng git m gia süc, gia cAm
Tiêp t11c triên khai thrc hin có hiu qua, theo dung quy djnh cüa Lut Thu y
näm 2015, Lut Quy hoch näm 2017 và các van bàn lien quan ye cOng tác quy
hoch, giêt mô, so chê, ché biên san phâm dng v.t trên dja bàn tinh; Quyêt djnh
so 3158/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND tinh ye vic phê duyt Quy
hoch xây dirng co sO giêt mô gia sue, gia cam tp trung tinh Quàng Trj den nãm
2030, djnh huOng den nàm 2040.
7. Quãn 1 cong tác kim dlch, kiêm soát git m, kim tra v sinh thá y
Tang cuOng cOng tác kiêm djch, kiêm soát giêt mô, kiêm tra v sinh th y
dOi vOi dng 4t, san phâm dng 4t. Kiêm dch chat chê vic vn chuyên dng
vat, san phâm dng vtt ra vào dja bàn tinh. Xcr l' nghiêrn theo dung quy djnh cüa
pháp lut các truOng hgp 4n chuyên, buôn ban, giêt mO dng vt chua qua kiêrn
djchthüy.
8. Xây drngvàng, co' s& an toàn d1ch bnh
- Tuyên truyên, hirOng dan và khuyên khIch các ecu sO chãn nuôi xây dung ecu
sO an toàn djch theo quy djnh tai Thông Ui so 14/201 6/TT-BNNPTNT ngày
02/6/2016 cüa Bô NOng nghip và Phát triên nOng thOn.
- xay dirng ké hoch và tirng buOc trien khai thI diem xây dirng mt so xä
chän nuôi tr9ng diem thành co sO an toàn djch bnh.
9. Thanh tra, kim tra trong 1mb vrc thu y
- Tang cuOng cong tác thanh, kiêm tra quàn l' sO diving vt tu, vàc xin, hóa
chat và kiêm tra, dánh giá các ecu sO giet mô, so chê, ché biên, kinh doanh thirc
pham và hành nghê thu y theo phân cOng, phân cap dê kjp thOi phát hin và xCr l
các hành vi vi phm.
- Thành lap các doàn thanh, kiêrn tra tiên hành thanh tra, kiêm tra, dOn dOe
cong tác phông, chOng djch bnh, kiem djeh, kim soát git mô trén dja bàn tinh
dé kjp thOi phát hin và xO 1 các hành vi vi phim.
- Rà soát, thông k, 1pdanh sách quàn 1' các ecu sO than nuOi, san xuat, kinh
doanh thOc an chän nuOi, giOng v.t nuôi, thuOc thO y trên dja bàn tinh.
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10. Cong tác chOng djch bnh (nuxãy ra)
Khi phát hin ô djch bnh nguy hiêm xãy ra phâi kjp thi bao vây, không
chê, dp tat ô djch ngay trong din hep theo các quy djnh cüa pháp 1ut, hixng dn
cüa Cic Thu y - Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn và Chi dao cüa UBND
tinh. Chi ciic Chän nuôi và Thu y, Tram Chän nuôi và Thii y cr can b kiêm tra,
xác minh, lay mâu bnh phâm xét nghim, lam co sâ dé chân doán, cong bô djch
bnh theo quy djnh, triên khai các bin pháp phOng, chông djch phü hçp, hiu qua.
10.1. Tru'o'ng hp chu'a cong bá djch:
Can cr các quy dnh ye cong bô djch, diên biên tInh hInh thrc té tai ô djch,
cac ô dch nhO lé chua có dâu hiu lay lan, nguy c thâp chua den muc phài cOng
bôdjch:
- X 1 ca bnh, ô dch döi vOi trng loai bnh, áp ding các bin pháp k5
thut nhu tnr&ng hçip cong bô djch và theo huâng dan cüa Cc Thu y, Chi cic
Chän nuôi và Thà y.
- Tang cung, ma rng din giám sat.
10.2. Trwirng hip cong bá djch:
a) Tii yang chu'a có djch:
- Tiêp tVc thrc hin các bin pháp phông djch dA triên khai & cap d cao.
Thành 1p chôt chn a các dja diem phü hçip dê kiêm tra ngãn chn vn
chuyên gia süc, gia cam vào dja bàn.
b) Ti vüng djch:
- Cong b djcli: Thirc hin theo quy djnh ti Diêu 26 Lutt Thi.'i y; Ngh dnh
so 35/2016/ND-CP ngày 15/5/2016 cUa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mt sO diêu
cüaLutThüy.
Thành 1p Ban chi do phông, chông djch bnh dng vt các cap: Thirc hin
theo Diêu 2 cüa Quyêt djnh sO 16/201 6/QD-TTg ngày 29/4/2016 cüa Thu tu&ng
ChInh phü ye Quy djnh vic thành 1p và to chirc, hoat dng cüa Ban chi dao
(BCD) phOng, chông djch bnh dng 4t các cap:
+ Khi djch bnh dng v.t ducic cOng bô theo quy djnh tai Diêu 26 cOa Lut
Thu y, Chü tjch UBND các cap có trách nhim thành 1p và to chuc, hoat dng
cüa BCD phông, chông djch bnh dng vt các cap.
+ BCD phOng, chông djch bnh dng v.t các cap tr giái the sau khi hoàn
thành nhim vu.
-XiHjOdjch:
+DOi vâi O djch Cum gia cam: To chuc tiêu huS' bat buc gia cam, san phâm
gia cam trong 0 djch ngay khi có két qua xét nghim duong tInh vi rut cüm
AIHSN1, A/H5N6, các the dc lirc cao... theo quy djnh tai Phi 1c 06 và Pht Iiic
09 cüa Thông tu so 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa Bô Nông
Nghip và Phát triên nông thôn ye vic Quy djnh phèng chOng djch bnh dng
vttrên can.
+ Dôi vol 0 djch LMLM gia süc: Thirc hin tiêu hUy hotc nuôi cách ly, diêu
trj, chäm soc theo dôi. . theo quy djnh tai Phi hic 06 và Phii Ic 10 cüa Thông tu
so 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa B Nông Nghip vá Phát triên
nông thôn ye vic Quy djnh phOng chông djch bnh dng 4t trén can; Htràng dan
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s 752/TY-DT ngãy 16/6/2006 cüa Ciic Thiii y ye vic hthng dan thirc hin quy
djnh phông, chông bnh LMLM cho gia sue.
+ Dôi vói ô djch Tai xanh 1cm: Tiêu hüy ngay 1cm chêt do bnh theo quy
djnh tai Ph 1ic 06 và Phii 1ic 11 cüa Thông tu so 07/20 16/TT-BNNPTNT ngày
31/5/2016 cüa B Nong Nghip vâ Phát triên nông thôn ye vic Quy djnh phông
chông djch bnh dng vt trên can;
+ Dôi vâi ô dich bênh Dich tã 1cm: Thuc hiên theo quy dinh tai Phii itic 06 và
Phii liic 13 cüa Thông ti.r so 07/201 6/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa Bô Nông
Nghip và Phát triên nông thôn ye vic Quy djnh phông chông djch bnh dng vt
trên can;
+ Dôi vói ô djch bnh Dai chó: Thrc hin theo Phii hic 15 cüa Thông tu so
07/20 16/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cUa B NOng Nghip và Phát triên nông
thôn ye vic Quy djnh phông chông djch bnh dng 4t trên can.
+ Dôi vth ô dch bnh Djch tã 1cm Châu Phi: Thirc hin theo Quyêt djnh so
972/QD-'TTg ngày 07/7/2020 cüa Thu tung ChInh phU ye vic phê duyt "Kê
hoach QuOc gia phOng, chông bnh Dch tã 1cm Châu Phi, giai doan 2020-2025"
và các van bàn huâng dn hin hành.
- Vê sinh lieu tc ô djch:
Khü trüng, tiêu dc chuOng trai, môi tru&ng chän nuOi cüa h Co dng vt bj
mac bnh và khu virc xung quanh (thôn, xóm, xâ, phu&ng) theo quy djnh tai Phi
1iic 08 cüa Thông tu so 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa Bô Nông
Nghip va Phát triên nông thôn ye vic Quy djnh phOng chOng djch bnh dng vt
trên cin và huàng dn cüa ca quan thu y.
- Lçip cdc chôi kiêrn soát 4im thai:
+ Lp các chôt kiêm soát tarn thO dê kiêm soát 4n chuyên dng 4t và san
phâm dng 4t man cam tai các dâu môi giao thông ra, vào ô dch.
+ Thy thuc vao pham vi và mirc d 0 djch, ca quan chuyên mon thu y dê
nghj ltp chôt các cap khácnhau.
- Tiêm phèng bao vây ô djch:
Dói vó'i ó djch cim gia cam: Tiém phOng cho toàn b gia cam (gâ, vjt, ngan)
tai vüng djch và vüng nguy ca cao theo quy djnh tai Phii hic 6 cüa Thông tu so
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cua B Nông Nghip và Phát triên nOng
thôn ye vic Quy dlnh phOng chông djch bnh dng 4t trên can.
Dôi vó'i 6 djch LMLMgia szc:
+Tô chirc tiêm phOng väc xin cho gia sOc a vOng djch và vOng nguy Co cao,
tiêm tr ngoài vào trong. Không tiêm cho gia sOc dâ khOi triu ching lam sang
(trong tru&ng hqp không tiêu huS').
+ Huy dng lirc luçmg tiem phOng và ho trçm tiêm phOng; nguai trirc tiêp
tham gia tiêm phOng phãi là nhân viên thO y hoc ngu1i dã qua tp huân chuyên
mônvêthOy.
+ Chi ciic Chàn nuôi yà Thu y tinh huâng dan, quãn 1 và giám sat vic tiêm
phOng.
Dói vó'i 6 djch khác: Thirc hin theo quy djnh cOa B Nông nghip v Phát
triên nông thôn vâ hu&ng dan cOa Ciic Thu

7
III. KINH PHI
Khái toán kinh phi: 4.520.350.000 dng
- Ngân sách tinh: 3.423.100.000 dông (cap cho Chi cic Chän nuôi và Thi y
phic v cong tác phông, chông djch bnh gia süc, gia cam nãm 2021 thông qua
Chuong trinh hot dng sir nghip kinh té chãn nuôi và thu y).
- Ngân sách cap huyn: 1.097.250.000 dông
TT

Ni dung

1

Kinh phi chng djch (cUm gia
cam, LMLM, DTLCP, tai
xanh...) quy rnô nhO
Chi.rcmg trInh phông, chng

2

Kinh phi (ding)
Tong cçng
NS huyn
NS finh
236.540.000

236.540.000
903.950.000

887.250.000

1.791.200.000

bnh LMLM
Phông, chng bnh Cüm gia
cam
Dào tao, tp hun nghip vt

351.135.000

210.000.000

561.135.000

157,810.000

157.810.000

103.665.000

103.665.000

1.670.000.000

1.670.000.000

chuyên ngành
5

Phang, chong bênh D?i chO
(Theo QD 2243/QD-UBND
ngày 17/8/2017)
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I-lóa cht tiêu dôc
TONG CQNG

3.423.100.000

1.097.250.000

4.520.350.000

IV. CO CHE TA! CHINH vA NGUYEN TAC HO TR1
Co ch và chInh sách h trq tài chInh duc thrc hin theo Nghj djnh s
35/2016/ND-CP ngày 15/5/2016 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa
Lut Thu y; Ngh djnh so 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 cüa ChInh phU ye Co
chê, chInh sách ho trq san xuât nông nghip dê khôi phi1c san xuât vi'lng bj thit
hai do thiên tai, djch bnh; Quyêt djnh so 719/2008/QD-TTg ngày 05/6/2008 cüa
ThU tuàng Chinh phU ye chInh sách h trçi phOng, chông djch bnh gia sUc, gia
cam; Thông tu so 80/2008/TT-BTC, ngày 18/9/2008 cUa Bô Tài chInh hung dan
ché d tài chInh dê phUng chông djch bnh gia sUc, gia cam; Quyt djnh
27/2017/QD-UBND ngày 25/10/2017 cUa UBND tinh Quáng TrI ban hành Quy
djnh m1rc h trçi dê khôi phiic san xuât nông nghip vUng bj thit hi do thiên tai,
djch bnh trên dja bàn tinh Quãng Trj và các quy djnh hin hành khác.
- Vê kinh phi: Thrc hin các nhim vv theo dir toán di..rcirc phân bô vã phé
duyt. Các dja phucing, Sâ, ban ngành lien quan chU dng huy dng them nguôn
htrçi ttr ngân sách Trung uang, nguôn khác,... dê thirc hin các nhim vi phông,
chông djch bnh gia sUc, gia cam trên dja bàn.
1. Ngãn sách Trung 110ng dam bão các ni dung
- Khi Co djch bnh nguy hiêm nhu: COrn gia cam, LMLM, Tai xanh, Dch tà
1cm Chãu Phi xãy ra ô din rng, cr1 c11 vào dé xuât và tInh hmnh thirc tê cUa dja
phi.rong h6 trçl vac xin, hóa chat tO' nguôn Dir trCt quôc gia theo quy djnh ti diem a,
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khoãn 2, Diêu 22 cüa Lut Thii y và Thông tu so 5 1/2020/TT-BTC ngãy 02/6/2020
quy djnh ye quy trInh xuât cap, giao nhn, phân phôi, sü' diing hang dij trü quôc
gia xuât dé c&u trq, h trq, vin trg và quãn 1 kinh phi dam bâo cho Cong tác xuât
cap, giao nhn hang dê ciru trg, ho trçi, vin trV.
- Mua vac xin LMLM dê tiêm phông dôi vOi dan trâu bô giông cüa nhà ni.ràc,
dan trâubô cüa các h gia dInh, cá nhân trong yang không ché thuc din tiêm
phông bat buc.
- Kinh phi thrc hin các chuang trInh giám sat cim gia cam, LMLM theo kê
hoach cUa Bô Nông nghip và Phát triên nông thOn.
2. Ngân sách dla phu'ong cho các ni dung
- Ngân sách dja phuang bao gôm: ngân sách tinh; ngân sách huyn, thành
phô, thj xa và ngân sách xã, phu&ng, thj trân.
- Ngân sách dja phuang dam bão kinh phi cho các hoat dng cüa tuyên dja
phuong, bao gôm: Cong tác thông tin tuyên truyên, dào tao t.p huân k thut, in
an tài 1iu; kiêm tra chi dao và bôi du0ng cho hrc 1ung tham gia cong tác phông,
chông djch bnh... a cap nào thI do ngân sách cap do chi trã. Nêu vixçt qua nguôn
ngân sách dir phOng, báo cáo len cap trên ho trçi.
- Kinh phi h trçl tiêu hUy gia süc, gia cam bnh, sir cô trong vâ sau kbi tiêm
phOng thirc hin theo Quyêt djnh cüa UBND tinh.
Nhng dan gia sac, gia cam thuc dôi tuçYng tiêm phOn, nêu không kê khai
hoat dng chãn nuôi vai UBND cap xã theo quy djnh tai Diêu 54 cüa Lu.t Chãn
nuôi và Diêu 4 cüa Thông tu sO 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 cüa B
NOng nghip và Phát triên nOng thôn ye Huóng dan mt sO diêu cüa Lu.t Chän
nuOi ye boat dng chän nuôi và không chap hành tiêm phOng và các quy djnh
phông chông dê xày ra djch buc phãi tiêu hu' thI chü chän nuôi së khOng duqc
ho tn, bôi thuang thit hi theo quy djnh pháp lut.
2.1. Ngân sack tinh:
- HO trçl 50% kinh phi mua väc xin cüm gia cam, vãc xin tai xanh và väc xin
LMLM dôi vâi dan gia sac, gia cam thuc din tiem phOng ducic ngân sách nhà
nuac ho trq.
- Ho trq các kinh phI khác trong phông, chOng djch cap tinh (hi nghj triên
khai, tuyên truyên, tp huân, dâu thâu...)
2.2. Ngân sack cp huyn:
- Darn báo 50% kinh phi mua vac xin cüm gia cam, vac xin tai xanh vâ
LMLM dôi vâi dan gia sue, gia cam thuc din tiêm phOng duqc ngân sách nhà
nuâc ho trçl.
- Dam bão các kinh phi khác trong phOng, chông djch cap huyn (hi nghj,
cong tiêm phOng, tuyên truyên, t.p huân)
- Dam bâo kinh phi mua vac xin, hóa chat và các vt tu khác phc vi1 cong
tác phOng, chông dich ngoài chuang trInh ho trq cüa Trung isang, cüa tinh nhäm
thu dng thrc hin cong tác phOng, chông djch trên dja ban.
2.3. Ngân sack xã, phw?rng, thj trin:
Uy ban nhân dan các xâ, phuang, thj trân can ca vào tInh hinh cii the cüa dja
phuung chi tra kinh phi cho các hoat dng trén dja bàn: j.
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- Kinh phi hot d3ng cüa Ban chi dao phông chng djch bnh dng vat.
- Kinh phi ho trçY cho cong tác phông, chông djch bnh dng vt cüa da
phucing ngoài phân hO trç ttr ngân sách tinh, huyn, thành phô, thj xã.
3. Kinh phi do to chñc, cá nhân dam bão
a) DOi vi dan gia sic cüa co so chän nuôi, doanh nghip trong nuOc, doanh
nghip có von dâu tu rnx&C ngoài, trang tri chän nuOi, các don vj tr bâo dam kinh
phI mua vac xin và tO chirc tiêm phông cho dan gia sñc cOa don vj mInh theo
hithng dan cOa Ca quan quán 19 chuyên ngành thu y.
b) DOi vOi dan gia süc cOa các h gia dInh, cá nhân không thuc din duçic
ngân sách nhà nuOc ho trçl theo cac quy djnh nêu trén, chü chãn nuôi phâi tu báo
dam kinh phi mua vAc xin và to chirc tiém phông theo huOng dan cüa ca quan
quân 19 chuyên ngành thu y da phuang.
V. TO CHUC THVC HIN
1. Ban chi do phông, chng dlch các cp
a) Ban Chi do phông, chông djch bnh dng vt duçic thành 1p theo ding
quy djnh ti Quyêt djnh so 16/2016/QD-TTg ngày 29/4/20 16 cüa Thu tuOng
Chmnh phü quy djnh ye thành 1.p và tO chüc hot dng càa Ban Chi do phông
chông djch bnh dng vt các cap.
b) Chi dao thrc hin cong tác phOng, chông djch bnh dng vt có hiu qua,
dam bào không chê, dp djch không dê djch bnh gia süc, gia cam lay lan ra din
rng, to diêu kin cho chàn nuôi phát triên và bâo v sOc khôe cong dông.
2. S& NOng nghip và Phát trién nông thôn
a) TO chOc triên khai thrc hin Kê hoch phOng chông djch bnh gia sue, gia
cam nàm 2021 cüa UBND tinh dam bão hiu qua, dung quy djnh.
b) ChO trl, phôi hçip cac sO, ngành lien quan huOng dan, kiêrn tra, don dôc
UBND cac huyn, thành phô, thj xA thirc hin nhim vi phát triên chãn nuOi,
phOng chông djch bnh, quân 19 giêt mô gia sue, gia cam trên dja bàn.
c) ChO dng phOi hp UBND các huyn, thj xâ chuyên iao k thut, cOng
ngh khoa hçc mOi trong chän nuOi, xây drng mô hInh diem ye chän nuôi an toàn
và xây drng các chuôi thrc phâm an toàn trên dja bàn Thành phO.
d) Phôi hcrp SO Y té trong vic huOng dan các dja phuang giám sat và phông
chOng các bnh dng 4t lay sang nguOi theo Thông tu lien tjch
so 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTI"T ngày 27/5/2013 cüa lien B: Y tê - Nông
nghip và Phát triên nOng thOn ye huOng dan phôi hp phOng chông bnh truyên
lay tO dng vt sang ngi.rOi.
d) Chi dao Chi ciic Chän nuOi vàThO y:
+ ChO dng xây dirng chi tiêt kê hoach phông, chOng djch bnh và quán 19
giêt mO gia süc, gia cam; chuân bj dü và cung irng kjp thOi vt tu, väc xin, hóa
chat, nhân lirc phitc vii cong tác phông, chOng djch; chi dao Tram Chän nuôi và
Thu y các huyn, thành phô, th xâ thtrc hin tOt cong tác giám sat, chO dng
phOng, chOng djch bnh gia sue, gia cam.
+ Lay mâu kiêm tra, giám sat sau tiêm phông xac djnh t9 1 bão hcüa vãc
xin sau tiêm phông; phát hin kjp thOi sr lixu hành, biên chüng cüa các mâm bnh
truyên nhiêm nguy hiem.
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+ Giám sat djch hnh, phát hin sam và xi I trit dê các ô djch, không d
dich Ian ra diên rông, dàc biêt dôi vai cac bênh truyên lay tu dông vat sang
nguai. Thirc hin cong tác kiêm djch, kiêm soát giêt mô, kiêm tra v sinh thii y
theo quy djnh.
+ PhOi hqp, hi.râng dan UBND các huyn, thành phô, thj xã trong cOng tác
quân I giêt mO, phOng chông djch bnh dng vt vã xây dirng vüng, cc s& an toàn
djch bnh theo quy djnh.
+ To chirc tp huân nâng cao näng lirc chuyên mOn nghip vi, cp nht van
bàn hithng dan ye cong tác chän nuOi, thii y cho di ngü thu y Ca sa biêt và tO
chüc thrc hin.
e) Khi có djch bnh xây ra, phôi hçip vai các S, Ban, ngành, dan vj lien
quan tong hçp nhu câu kinh phi h trçY thit hi theo các chInh sách glri S& Tài
chInh thâm djnh, báo cáo UBND tinh, B Tài chInh, Bô NOng nghip và Phát triên
nông thôn ho tro.
3. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và thj xã
a) Can cr Kê hoch phOng chông djch bnh gia süc, gia cam näm 2021 cüa
UBND tinh dé xây drng Ké hoach cüa dja phuong; chü dng kinh phi phi1c vii
phát triên chàn nuôi, phOng, chông djch bnh và quân 1 giêt mô gia süc, gia cam;
chuân bj dü lirc krçing, vt tu, hóa chat chü dng 1rng phó khi có djch bnh xáy ra
và chi dao UBND các xã, phu&ng, thj trân, các dan vj trirc thuc triên khai cong
tác phát triên chän nuôi, phông, chông djch bnh và quán 1 giêt mô gia süc, gia
cam có hiu qua, dng quy djnh.
b) Chi dao các co quan chüc nãng, UBND các xã, phixmg, thj trân phOi hqp
vâi co quan quàn 1 chuyên ngành thu y cap huyn quán 1 chtt dan gia sñc, gia
cam trên dja bàn; day m?nh vic triên khai quy hotch chän nuôi, giêt mô gia siic,
gia cam tp trung, dam bão v sinh môi tru6ng; to chrc giám sat tInh hInh djch
bnh den tnh chän nuôi, phát hin sam các 0 djch nhäm kip thai bao vây, khOng
chê không dê djch lay lan; thithng xuyên v sinh, khir trüng tiêu dc mOi truang.
Xir I nghiêm các truang hçip vn chuyên, giêt mô, kinh doanh gia süc, gia cam,
san phâm gia suc, gia cam nhp 1u, không rO nguOn gôc.
c) Chi dao, trién khai thrc hin tiêrn phông väc xin cho dan gia süc, gia cam
và áp dicing các bin pháp phOng bnh bat buc khác dê phOng bnh theo quy djnh
tai Phit liic 07 cüa Thông tu so 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cUa B
NOng Nghip yà Phát triên nOng thOn quy djnh ye phông, chông djch bnh dng
vat trên can.
d) Thông tin trên h thông truyên thanh cüa dja phi.rang de nang cao nhn
thüc cüa nguai dan ye cong tác phát trien chän nuôi, phOng, chông djch bnh và
quán l' giêt mO gia süc, gia cam.
d) Tang cuang cong tác tuyên truyên, i4n dng các trang trai, h gia dInh
chãn nuôi tr giác, tich crc tham gia vic tiem phOng cho dan gia sOc, gia cam;
chän nuôi an toàn sinh hçc, chü dng giám sat yà thirc hin các bin pháp phông,
chông djch bnh gia sOc, gia cam; k cam két không sfr diing chat cam trong chãn
nuôi, chap hành các quy djnh ye phông, chông djch.
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e) Chü tjch UBND các qun, huyn, thj xã chju trách nhiêm truc Chü tjch
UBND tinh nêu dê djch bnh gia süc, gia cam lay lan ra din rngdo chü quan, lo
là,thiêu sr phôi hqp trong cong tác phông chông djch và chm tiên d trong vic
triên khai thrc hin quy hoch chän nuôi, giêt mô gia süc, gia cam trên dja bàn
quãn 1'.
4. S& Tài ChInh
a) Chü trI, phôi hçip S& Nông nghip và Phát triên nông thôn và các don vj
lien quan tham muu UBND tinh bô trI kinh phi thirc hin cOng tác phOng, chOng
djch bnh theo Kê hoach phOng, chông djch bnh gia sOc, gia cam näm 2021 cia
UBND tinh.
b) Kiêmtra, huàng dn các Sâ, ngành, don vj lien quan và UBND huyn, thj
xã, thành phô sr diing kinh phi phiic vi cOng tác phOng, chông djch bnh theo
dung quy djnh.
5.SrYt
a) Chi dto toàn b các hot dng v phi hqp giCta ngành y t và nông nghip
trong phOng, chông bnh lay truyên tir dng vt sang ngu&i dôi vi các don vj
trong ngành y te.
b) Chu trách nhim ye mt k' thut, triên khai các hoat dng phông chông
bnh cüm A/H5N1 Va các chOng vi n1t cOrn khác trên nguOi, bnh Di 0 ngu0i:
- Tang ct.r0ng thirc hin tuyên truyên, giáo diic nâng cao nhn thirc cüa ngu0i
dan và cong dOng ye bnh và các bin pháp phông, chông bnh truyên lay tir dng
vt sang ngu0i.
- Nâng cao näng lirc cho h thông can b y té thirc hin cOng tác phông
chông bnh cOrn A/H5N1, bnh Dai...: giám sat, chân doán xét nghim, chãrn
sóc, diêu trj dr phông cho ngu0i bj dng v.t nghi Di can và dáp mg xO 1 O
dch trên ngt.rOi.
- Dam bão cung rng dO väc xin Dai và huyêt thanh kháng di chat luçng cao.
- To chOc diem tiêm phO hcip, thirc hin tiêm väc xin phOng bnh Di theo
quy djnh, theo dOi quân 1' ngithi bj phoi nhiêm và ngii0i den tiêm väc xin Dai,
giám sat ca bnh Dti trén ngu0i trên pham vi toàn tinh.
- Chi dto h thông can b y tê phôi hçip v0i co quan thO y cOng cap trong
vic giám sat, theo dôi sOc khôe nhng ngu0i có tiêp xOc v0i gia sOc, gia cam
bnh (bnh COrn gia cam, bnh Di chó, bnh Lien câu khuân ...).
6. S& Tài nguyen vã Môi trtrrng: Phôi hçxp SO NOng nghip và Phát triên
nông thôn hirOng dn các bin pháp xO l2 rnOi truOng phc vi1 cOng tác phông,
chOng djch bnh gia sue, gia cam theo quy djnh.
7. Các SO', ngành: Cong an tinh, B1 Chi huy B di biên phông tinh, Ciic
Hãi quan, Cong Thu'ong, Ciic Quãn I th tru'O'ng: Tang cuOng kiêm tra, kiêrn
soát nghiêm ngt cOa khâu, d9c biên giOi, các tuyên quôc 1, ga tàu, ben Xe, các
chq, ... viêc mua ban, van chuyên gia sue, gia cam, san phârn gia sOc, gia cam và
xO l nghiêm theo quy djnh cOa Pháp 1u.t dôi vOi các truOng hpvi phm ye kiêrn
djch thu y, v sinh an toàn thirc phâm trong liru thông i4n chuyên, buôn ban giêt
mô và tieu thi gia sOc, gia cam, san phâm gia sOc, gia cam theo chOc näng nhirn
vii duqc giao.
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8. Sö Thông tin vã Truyn thông: Chü trI hthng dn các Ca quan háo
chI, coquan thông tin di chiing trên dja bàn tuyên truyén sâu rng den t1rng
tInh chat
cong dông dan cu, chInh quyên the cap và các to chirc doàn the
nguy hiêm cüa djch bnh; phô biên ye cong tác phông, chông djch; dâu hiu
nh.n biêt mac bnh và các bin pháp phông chông hiu qua. Dc bit, tuyên
truyen nâng cao 9 thirc cong dông trong vic giám sat, phát hin, thông báo cho
chInh quyên ca s&, co quan thu y vày tê các trung hqp gia süc, gia cam nghi
mac bnh dê xr 19 kjp thii; h.róng dan xây dirng các chuyên trang, chuyên rniic
tuyên truyên sâu rng ye Kê hoch phông chông djch bnh gia süc, gia cam
vâi
näm 2021 cüa UBND tinh; Tang thi luqng, dung luqng tuyên truyên
mQi tang 1p nhân dan trong tinh.
A
9. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh va cac to chirc HQI,
doàn the cptinh: Tang cthng côngtác thông tin tuyên truyén cho hi viên, doân
Ké hoch phông, chông djch bnh gia süc, gia
nhân dan
viên và các tang
cam näm 2021 cüa UBND tinh dé biêt và thrc hin. Kjp thai dê xuât UBND các
cap biêu thrang,khen thu&ng kjp thai nhüng nhân to diên hInh, tIch circ tham gia,
thrc hin tOt Kê hoch phông, chông djch bnh gia sue, gia cam näm 2021 cüa
UBND tinh.
Yêu câu Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xã; Giárn dOe các Sâ; Thu
trithng các don vi và tO chüc, cá nhân lien quan nghiêm tue triên khai thrc hin
dtrcic phân cong theo quy djnh.
nhim
trinh to chute thirc hin, nêu có khó khän vxang mac, dê nghj các
Trong
ca quan, dja phuong kjp thii tong hqp, báo cáo gun Sâ Nông nghip và Phát triên
nông thOn (qua Chi citc Chàn nuôi và Thu y) dê tong hçip trInh UBND tinh xem
xét, chi
ye

den
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tur do - Hnh phuic
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-, chong d!ch bçnh thuy san tinh Quang Tr! nam 2021
(Ban hành kern theo Quyêt djnh só:J..7'6 /QD- UBND ngày .L.3 /9/2 020 cia
Uy ban nhán dan tinh Quáng Tr)
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I. MJC TIEU
- Nâng cao nhn thüc cüa nhân dan, chü Co s nuôi ye tác hai cilia djch bnh
trong nuôi trông thus' san; trách nhim cilia ngithi nuôi trông, các cap chinh quyên
trong phông, chông djch bnh thus' san.
- ChU dng thrc hin có hiu qua các bin pháp phông chông djch; han chê
tôi da thit hai khi djch bénh xày ra.
- T.p huân, nâng cao nghip vi.i cho di ngü can b lam cong tác thu y, các
k5 thu.t, nãng hrc thirc hin các bin pháp phông, chông
h nuôi trông thug san
djch bnh.
- Xây dirng h thông giám sat djch bnh tilt tinh den co s&, phát hin sam,
chInh xác, kjp thôi tmnh hInh djch bnh. Tilrng buâc bao vây, không ché các bnh
nguy hiêm nhu: dOm träng, dâu yang, hoai tilt gan tuy cap tInh... trong nuOi trông
san trên dia bàn tinh.
II NQI DUNG VA GIAI PHAP
1. Tuyên truyn vphbng, chng bnh thuy san
Day manh vic tuyên truyên, phô biên ye Lut Thñ y, Lut Thüy san; các
van bàn chi dao, hirang dan cilia ChInh phü, các B, nghành Trung uong và U'
ban nhân dan tinh; các k' thu.t, kinh nghim trong phông, chông djch bnh dng
vt thug san den tat ca các viling nuOi trông thus' san trên da bàn tinh.
2. Kiêm dich, kiêm soát vin chuyên giông thuj san
- Tang ci.rang cong tác kiêm djch giông thu5' san, han chê không dê giOng
thuS' san chira qua kiêrn djch luu thOng, vn chuyên, buôn bàn, tiêu thi trên dja
bàn tinh. Dam bão kiém soát toàn b giông thuS' san lru thông ra khôi dja bàn
tinh. Tang cuang cong tác philic kiêm giông thuS' san.
thuS' san mang mârn bnh nguy hiêm. Nêu giông
dng
- To chrc xilr
thuS' san vn chuyên vào dja bàn tinh không có giây chi1rng nhn kiêm djch hay
giây kiêm djch không hçip l thI phãi to chilrc kiêm tra 1a và xilr IS' theo các quy
djnh hin hành cilia Nhà nuâc.
- Các co sâ san xuât giông thuS' san lien dja bàn tinh phâi khai báo kiêm djch
và thirc hin dung quy trmnh kiêm djch tOrn bô mc khi vn chuyên ye co sâ san
xuat giông và torn giông trtthc khi xuât bàn ra khOi dja bàn tinh.
dich bênh
3. Giám
3.1. Giám sat dich bnh tai ccr th
Cong tác giám sat djch bnh phãi tiên hành thuilmg xuyên. HAng ngày, theo
dOi dê kjp thai phát hin dng vat thüy san bj bnh, bj chet và xilr 15' theo quy djnh.
Khi có djch bnh xáy ra hoc khi môi truang biên dng bat thithng, lay mâu bnh
ye

thus'

iS'

sat

4t

2
phm, mu môi tnthng d xét nghim phát hin mm bnh, dng thai báo cáo theo
quy djnh.
chü d3ng
3.2. Giárn
- Quan trãc, cành báo môi tru&ng vüng nuôi thüy san djnh kS'.
- Lay mâu chü dng giárn sat sr luu hành cüa mâm bnh trên dng vt thüy
san tai các vüng nuôi trong diem, các ô djch Cu nhäm cãnh báo sóm và diêu chinh
các bin pháp phông chông djch cho phü hqp.
A
4. Cong tac phong, c/tong dich
4.1. Chuán bjthá nuôi mài
- Cái tao ao ho nuôi dung yêu câu k thut
- Thâ nuôi dung theo "Khuyên nghj vii nuôi" cüa S Nông nghip và PTNT.
- ChQn giông có nguôn gôc rö rang, các trai giông có uy tin và phái duqc
cap giây chng nhn kiêm djch cüa co quan có thâm quyên.
- Nguôn nixóc trtxâc khi dua vào nuôi can phái dugc xr 1' diet khuân.
4.2. Khi có djch bénh xáy ra
- Dôi vâi vüng chua có djch
+ Tang ci.r&ng sirc dê kháng cho thuS' san nuôi
+ Thtthng xuyên theo dOi các yêu to thu5' IS', thuS' hoá trong ao nuôi dé có slr
diêu chinh phü hçp.
+ Han chê di lai qua các vüng nuôi thu5' san khác
+ Tang cuang theo dOi, giám sat hoat dng cüa thu5' san nuôi & trong ao.
- Dôi v&i vüng dang có djch
+ Chü co s& nuôi khi phát hin thuS' san nghi nhiêm bnh hoc chêt bat
thuang phài khân truong thông tin, báo cáo âê Tram Chãn nuôi và Thu y huyn,
thj xA, thành phô c& can b k thu.t den hin tru&ng kiêmtra, phôi hqp v&i chu h
xét nghirn tim nguyen nhân gay bnh dông thôi báo cáo cho Chi
nuôi lay mâu
ciic Chãn nuôi và Thit y biêt dé huóng dan các bin pháp phông, trj bnh và cap
hoá chat dê xi:r nêu bj bnh näm trong danh mi1c các bnh nguy hiêm phài cong
bô djch. Khôngducic dâu djch.
+ Tuyt dôi không ducic tháo ni.rOc ra ngoài môi tru&ng khi chua duçc xCr
hoá chat dtp djch.
+ Thông báo cho các h nuôi xung quanh biêt dê có bin pháp phOng ngtira.
+ Không di qua các vüng nuôi thu5' san khác.
+ Chixa thâ nuôi lai hay nuOi mOi khi các ao nuôi xung quanh van dang có
djchxâyra.
III. KINH PHI PHONG, CHONG D!CH BNH
* Tincy kinh r-----don cu the nhu sau:
nhi thire hien: 1.153.000.000
-- - ------vA
.A
Thanh tien (dong)
NQ1 dung
TT
46.700.000
1 Giám sat djCh bnh (ngân sách tinh)
sat

A

F

S

a

gui

iS'

iS'

2

Hoá chat dp djch

1.100.000.000

+ Ngãn sách tinh (50%)

550.000.000

+ Ngân sách huyn, thành ph (30%)

330.000.000

3
+ Dan dóng gop (20%)

220.000.000

H trçl lam them ngoài gRi d chng djch thüy san
(ngan sach tinh)
1.153.000.000
Cong
Trong do:
- Ngân sách tinh: 603.000.000 dông
- Ngân sách cap huyn: 330.000.000 dông
- Nhân dan dóng gop: 220.000.000 dông
IV. CJ CHE TA! CHNH VA NGUYEN TAC HO TR
- Kinh phi giám sat djch bnh và h trq lam them ngoài gi d chng djch
thüy san (ngân sách tinh)
- Kinh phi mua hóa chat: Thrc hin theo Cong van so 2076/UBND-NN ngày
28/7/2009 cüa UBND tinh Quàng Trj ye ca chê tài chInh phOng, chông djch bnh
nuôi trông thug san. Cu the kinh phi mua hóa chat ducic phân bô nhtx sau:
- Ngân sách tinh (thông qua Chi c1ic Chän nuôi và Thu y): 50%
30%
- Ngân sách huyn, thành phô, thj xâ:
20%
- Nhân dan dóng gop:
V. TO CH1J'C THVC HIIN
1. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn
a) Chi dao Chi citc Chãn nuôi và ThO y trirc tiêp to chrc triên khai và kiêm
tra cong tác phông, chông djch trên dja bàn tinh; huâng dan chuyên mon ye các
bin pháp phOng chông dch; cung irng day dü boa chat d.p djch, triên thai
phuong an, chuân bj lirc luçingsãn sang phôi hgp vôi các da phucmg triên thai
công ,tác phông, chông djch; kiêm tra, giám sat chat chë cong tác kiêm djch vn
chuyên, giám sat vic triên khai phuong an phOng chông djch tai các dja phuong.
b) Chü dng ban hành các van bàn chi do cong tác phông chông dlch bnh
dng 4t thüy san; khuyên nghj vi nuôi dê ngui nuôi có the hra ch9n dôi t.rçing
nuOi phü hçip và thá nuôi dung theo ljch thai viii.
c) Tham mi.ru kjp thai cho UBND tinh ye kinh phi và các van bàn chi dao
cong tác phOng chông djch bnh dng vt thus' san trên dja bàn tinh.
d) Tong hqp kêt qua, báo cáo dánh giá Cong tác phOng chông djch bnh dng
4t thüy san trên dja bàn, báo cáo UBND tinh, B Nông nghip và PTNT.
2. S& Tài ChInh: Chü trI, phOi hcip vi Sr Nông nghip và Phát triên nông
thôn nghiên ci1ru, dê xuât UBND tinh xem xét, bô tn kinh phI thirc hin cong tác
phOng, chông djch bnh kjp thii và huOng dan cá.c don vj, dja phuong thirc hin
thanh quyêt toán kinh phi theo dOng quy djnh.
3. Các Sô, ngành: Cong Thuong, Tài nguyen và Môi tru0ng, Y te, Cong an
tinh, Bô Chi huy Bô di Biên phOng tinh, Ciic Hái Quan, Cic Quãn 1 thj trung
và các don vj lien quan, can cir phm vi, chüc näng, nhim vii duçic giao chii dng
phOi hçp thirc hin Ké hoch phOng, chông djch bnh thüy san näm 2021 dam bão
kjp thOi, hiu qua, dc bit khi có djch bnh xây ra.
4. S& Thông tin và Truyn thông: Chi dto các co quan thông tin di chüng
tren dja bàn tinh tuyén truyên sâu rng den tmg cong dông dan cu, chInh quy
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cac cap vacac t chüc doàn th v tInh chat nguy him cüa djch bnh thüy san;
phô bién ye cong tác phOng, chông djch; dâu hiu nhn biêt dng 4t mac bnh và
các bin pháp phOng chông hiu qua. Dc bit, tuyên truyên nâng cao ' thirc cong
dông trong vic giám sat, phát hin, thông báo cho chInh quyên ca s&; cG quan thii
y các tnthng hqp nghi mac bnh dê xi:r 1' kjp thai,.. .Huang dan vic xây dirng cac
chuyên trang, chuyên miic tuyên truyên ye Kê hoach phông chông djch bnh thüy
san tinh Quãng Trj näm 2021; tang cumg thai hxqng, dung lixçing tuyên truyên
den vOi mi tang Rip nhân dan trong tinh.
5. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, th xã
a) Chi dao U' ban nhân dan các xa, phuang, thj trân; các chü casâ nuôi thrc
hin nghiêm tüc, day dü cong tác phông, chông djch trong nuôi trông thu' san
theo Kê hoach nay.
b) Clii dao U' ban nhân dan cac xã, phithng, thj trân kiêm tra, kiêm soát sO
lixcing, chat 1ung con giông dua ye dja phuang, phôi hcip vOi các cci quan chirc
näng xü l cac truang hçp con giông dua ye dja phucing chua ducic kiêm djch;
tOng hcp sO Ii.rcing các cci sâ san xuât giông và din tIch thã nuôi tai dja bàn
quãn l.
c) Huy dng 1irc luçng tham gia cong tác phèng, chông dch; dtc bit là khi
djch bnh xáy ra trên dja bàn.
d) Ch dng bô tn nguôn ngân sách cUa huyn dê thirc hin cong tác phông,
chông djch bnh trong nuOi trOng thug san theo quy djnh.
6. U5' ban nhân dan các xã, phu'ông, thj tran
a) Theo dôi, giám sat chat chë diên biên tInh hInh dlch bnh, kjp thai báo cáo
vai Tram Chän nuôi và Thu y khi Co dâu, hiu djch bnh. Triên khai lirc 1ung
phOng, chông djch kjp thai nhäm khOng chê, bao vây djch khi cOn a din hçp.
b) Chü tjch US' ban nhân dan xã, phuang, thj trân chju trách nhim to chxc
1rc lucmg tham gia phOng, chOng djch bnh, tiêu huS', v sinh tiêu dc khir trOng
theo hu&ng dn, giám sat cüa cci quan Thi'i y.
7. Chü co s& nuôi
a) Chap hành nghiêm, day dü các quy djnh ye cong tác phOng, chông djch
bnh trong nuôi trOng thu5' san; tuân thu müa yu thã nuOi theo hithng dn cüa Sâ
Nông nghip và Phát triên nông thôn; tuân thii theo diing quy trInh trong vic
chuân bj ao nuOi, quán chat luçmg nuóc yà chäm soc sirc khoê dam bào h?n che
tOi da mâm bnh và giàm thiêu các chat dc hai cho thu5' san nuOi.
b) Chi duqc phép si ding thc an, che phâm sinh h9c, kháng sinh, hoá chat
näm trong danh miic duc phép luu hành tai Vit Nam do B NOng nghip yà
Phát trien nông thôn cong bO.
c) Chi si ding con giông có nguôn gôc rôrâng, a các tri giông có uy tin và
CO giây kiêm djch cüa cci quan Co thâm quyen cap.
d) 1-hip tác yâj các cci quan chüc nãng trong vic lay rnâu kiêm tra các chi
tiêu môi truang, djch bnh./4
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