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V/v chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí
kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm và thủy sản năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo báo cáo của các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2022, các dịch
bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và thủy sản đã cơ bản được kiểm soát, cụ
thể: (i) Bệnh Tai xanh đã được kiểm soát trong nhiều năm nhưng nguy cơ dịch
bệnh còn cao, cần tiếp tục tiêm phòng cho đàn lợn, nhất là đàn lợn giống; (ii)
Bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 16 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần
70.000 con gia cầm; (iii) Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chủ yếu xảy ra tại
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của 48 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.000 con
lợn; (iv) Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại 04 tỉnh, thành phố, nguy
cơ phát sinh dịch còn rất lớn; (v) Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò
xảy ra tại 15 tỉnh, thành phố, số trâu, bò mắc bệnh trên 2.000 con, tiêu hủy là
415; (vi) Bệnh Dại đã làm 15 trường hợp người tử vong, số người bị chó nghi
dại cắn và buộc phải đi điều trị dự phòng khoảng 50.000 người; (vii) Diện tích
nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên 14.800 ha; thủy sản bị mắc bệnh nguy hiểm
chủ yếu là bệnh đốm trắng, hoại tử gan tuy cấp tính ở tôm, bệnh xuất huyết, gan
thận mủ ở cá tra, bệnh hoại tử thần kinh trên cá biển, xuất huyết ở cá nước
ngọt,... Nguy cơ các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục xảy ra
trong các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là rất cao.
Thực hiện quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Thú y, các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt các
quyết định, bao gồm: Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 về việc phê
duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 2025; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch
quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025;
Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt Chương trình
quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết
định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia
phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030; Quyết
định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia
phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030;Quyết định số 434/QĐ-TTg
ngày 24/3/2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh
nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030); các văn bản chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) về phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm và thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo
các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương tổ chức xây
dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế
hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tại địa phương
trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật đã được quy định cụ
thể tại Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y (Thông tư số
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh
động vật trên cạn; Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định
về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Thông tư số 14/2016/TTBNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật,…),
các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và nhiều văn bản hướng dẫn
của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đặc biệt là nội dung bố trí kinh phí cho các hoạt
động phòng bệnh chủ động như vắc xin, tổ chức tiêm phòng vắc xin, tổ chức
giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, chẩn đoán xét nghiệm xác định nguyên nhân
dịch bệnh, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, các hoạt động truyền thông,
dự phòng hóa chất khử trùng để xử lý dịch bệnh,...
Đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai và gửi bản Kế hoạch
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 của địa phương
về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y) trước ngày 30/11/2022 để theo dõi,
phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
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