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- Nhằm khống chế ñược các loại dịch bệnh nguy hiểm ñối với ñộng vật như:
dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc; dịch tai xanh (PRRS),
dịch tả lợn, bệnh dại và một số bệnh khác không ñể lây lan ra diện rộng, tiến tới thanh
toán các loại dịch bệnh trên.
- Bảo vệ ñàn gia súc, gia cầm và hạn chế thiệt hại về kinh tế cho người chăn
nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái.
1.2. Yêu cầu:
- Việc phòng chống dịch phải ñược coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của
cấp uỷ ðảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của toàn dân.
- Tập trung chỉ ñạo kiên quyết nhanh gọn, ñúng thời gian, ñảm bảo an toàn và
ñạt hiệu quả cao.
- Mọi tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm túc thực hiện
công tác phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm.
- ðảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan ñến
công tác phòng, chống dịch; có phương án xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra.
2. Nội dung kế hoạch:
2.1. Công tác giám sát dịch: Công tác giám sát dịch bệnh phải tiến hành thường
xuyên. Khi nghi có ổ dịch nguy hiểm xảy ra phải lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm
và triển khai các biện pháp chống dịch theo quy ñịnh.
2.2. Công tác tiêm phòng:
- Tiêm phòng cúm cho gia cầm: Tiêm bao vây ổ dịch khi có dịch xảy ra.
- Tiêm phòng bệnh LMLM cho ñàn gia súc: Tổ chức tiêm phòng cho ñàn trâu,
bò, dê, lợn nái và ñàn lợn ñực giống. Tiêm phòng bao vây ổ dịch khi có dịch xảy ra
theo hướng dẫn.
- Tiêm phòng bệnh tai xanh cho ñàn lợn: Tiêm bao vây ổ dịch khi có dịch xảy ra.
- Tiêm phòng bệnh dịch tả cho ñàn lợn: Tiêm phòng ñịnh kỳ cho tất cả các loại
lợn trong diện phải tiêm phòng.
- Tiêm phòng các bệnh khác: Trên cơ sở dịch tễ và mùa vụ trong năm, tổ chức
tiêm phòng các bệnh cho ñàn gia súc, gia cầm như: bệnh tụ huyết trùng trâu bò, bệnh
ñóng dấu, phó thương hàn; bệnh tụ huyến trùng lợn, bệnh dại cho ñàn chó, mèo; bệnh
cho ñàn gia cầm theo quy ñịnh.
2.3. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y:
- ðẩy mạnh công tác kiểm dịch ñộng vật, sản phẩm ñộng vật nhập vào tỉnh và
xuất ra ngoài tỉnh; kiểm tra vệ sinh thú y các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; nơi
buôn bán giết mổ ñộng vật sản phẩm ñộng vật.
- Duy trì quản lý công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại thị trấn Hòa
Mạc huyện Duy Tiên, thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân ñồng thời nhân rộng mô hình
ra một số ñịa phương khác.
- Tiếp tục triển khai thực hiện ðề án quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Hà
Nam giai ñoạn 2011 - 2020 phấn ñấu xây dựng 01 mô hình giết mổ gia súc, gia cầm
tập trung trên ñịa bàn.

