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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG

Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Thanh Giang, ngày        tháng 03  năm 2023

KẾ HOẠCH
Phát triển sản xuất chăn nuôi 

và phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023 

Căn cứ Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 
các Quyết định phê duyệt Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống các dịch 
bệnh nguy hiểm ở động vật; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh ban hành; Kế hoạch 
số 247/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện về việc phát triển sản xuất 
chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023; Đồng thời, 
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà 
nước, giảm thiểu ảnh hưởng về kinh tế, chính trị và an sinh xã hội và để chủ động 
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định Luật Chăn nuôi; Luật Thú y 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời để giảm thiểu tối đa thiệt hại 
cho người chăn nuôi, UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi 
và phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương,  tỉnh, huyện của xã về 

công tác phòng chống dịch bệnh động vật và triển khai đồng bộ hiệu quả các giải 
pháp, hiệu quả phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với các sản 
phẩm an toàn có nguồn gốc nâng cao chất lượng con giống duy trì bảo tồn các con 
giống địa phương đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường bảo đảm phát triển chăn 
nuôi bền vững bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

-  Phát triển duy trì đàn trâu bò, đàn lợn, gia súc, trâu bò khoảng 115 con, đàn 
lợn  khoảng 2000 con, gia cầm khoảng 75.000 con. Tăng cường phát triển chăn 
nuôi gia súc, gia cầm chất lượng cao, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 
học (ATSH) để đảm bảo môi trường.

- Tổ chức triển khai đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh ở động vật để 
hạn chế thấp nhất dịch bệnh nguy hiểm phát sinh lây lan, chủ động ứng phó công 
nghệ chăn nuôi với phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây truyền từ động vật sang 
người.

- Chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 
hạn chế thiệt hại cho dịch bệnh xảy ra đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển ổn định, 
đảm bảo bền vững bảo vệ sức khỏe con người và góp phần phát trienr kinh té xã 
hội của xã.
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- Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn dịch bệnh, an 
toàn sinh học theo (Công nghệ EN ZYM, công nghệ đệm lót sinh học trong chuồng 
kín), đẩy mạnh các chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi, giết mổ, sơ chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm và phát triển chăn nuôi an toàn, chất lượng cao. Đẩy mạnh các 
chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biens và tiêu thụ sản 
phẩm, phát triển sản phẩm chăn nuôi an toàn, chất lượng cao.

2. Yêu cầu.
- Quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi, năm chắc tổng đàn gia súc, gia cầm, các đối 

tượng vật nuôi trên cơ sở đã định hướng phát triển các đối tượng nuôi phù hợp, đáp 
ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu.

- Công tác phát triển chăn nuôi phải phù hợp với quy định của luật chăn nuôi 
chiến lược chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 
1520/QĐ-TT ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập quy 
hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với 
chiến lược phát trienr kinh tế xã hội chung của tỉnh, phát triển sản xuất chăn nuôi 
theo hướng chăn nuôi giá trị tăng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh 
thái

- Công tác phòng chống dịch bệnh động vật chủ động, kịp thời hiệu quả theo 
đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có sự chỉ đạo 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ xã 
tới thôn.

- Chủ động phòng bệnh và vắc xin theo định kỳ thực hiện vệ sinh tiêu độc khử 
trùng để tiêu diệt các mầm bệnh trong môi trường chăn nuôi; Áp dụng đủ các biện 
pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển giám sát lưu hành vi rút, 
kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh để sử lý kịp thời 
không để lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức phòng chống dịch bệnh động vật kịp thời phù hợp và hiệu quả 
không để lãng phí nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân đóng góp.

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân về các quy định của phát luật 
liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi thú y.

II- NỘI DUNG
1. Một số chỉ tieu chủ yếu
- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 2-3% so với năm 2022; tỷ trọng 

chăn nuôi chiếm trên 50% giá trị ngành nông nghiệp; tỷ trọng chăn nuôi nông hộ 
giảm còn dưới 50%; trên 80% số hộ chăn nuôi (thuộc diện phải kê khai) phải thực 
hiện kê khai các hoạt động chăn nuôi.

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 90% tổng đàn.
2. Một số nhiệm vụ giải phát chủ yếu.
2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền.
- Công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

bằng mọi hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, chính 
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quyền các cấp, các tổ chức để người chăn nuôi chấp hành, thực hiện phòng chống 
dịch bệnh.

- Thực hiện tốt các quy định Luật chăn nuôi, Luật thú y, Luật an toàn thực 
phẩm và các quy định khác có liên quan, để hạn chế thấp nhất nguy cơ tác hại của 
dịch bệnh. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhân rộng các điển 
hình về phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đảm bảo các quy định an toàn 
thực phẩm gắn với chuỗi liên kết sản xuất tới chế biến tiêu thụ có truy xuất nguồn 
gốc.

2.2. Quy hoạch.
- Rà soát thực hiện quy hoạch sản xuất chăn nuôi theo quy định số 3320/QĐ-

UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; đè xuất quy hoạch ngành chăn nuôi nói riêng, ngành nông 
nghiệp nói chung phù hợp với quy hoạch vùng của tỉnh và của huyện gai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đén năm 2045.

-Đánh giá thực trạng chăn nuôi của xã là cơ sở xây dựng kế hoạch di dời các 
trang trại chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiemx môi trường ra vùng quy hoạch 
trong thời gian tới và triển khai thực hienj chiến lược phát trienr chăn nuôi giai 
đoạn 2021-2030.

- Hướng dẫn xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung phù hợp ví quản lý sản 
xuất, xử lý môi trường; vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật theo quy định.

2.3. Sản xuất chăn nuôi.
Thúc đẩy phát triển chăn nuôi quy mô trang trại tại các vùng xa khu dân cư 

theo qui hoạch an toàn vệ sinh, ATTP.
- Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021- 2025, định 
hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày13/8/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương; thúc đẩy vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi an 
toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn.

 - Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất trong chăn nuôi; thực hiện kê khai hoạt 
động chăn nuôi theo quy định, tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, chăn nuôi 
có kiểm soát đảm bảo ATSH, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn không xả thải 
ra môi trường, giảm dần, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi trong khu dân cư. 

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh con giống trên địa bàn xã nhất là 
giống lợn, giống gia cầm, lợn đực giống, chất lượng tinh dịch phục vụ thụ tinh 
nhân tạo,...

 - Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, ứng 
dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi tập trung để 
nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế sử dụng các loại thuốc, hóa chất, kháng sinh 
trong quá trình nuôi, tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo 
chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi lựa chọn 
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thức ăn phù hợp với từng đối tượng nuôi, từng giai đoạn nuôi, không sử dụng chất 
cấm trong chăn nuôi.

2.4. Phòng chống dịch bệnh động vật.
- Tham mưu báo cáo UBND xã để ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh 

động vật nguy hiểm giai đoạn 2022 - 2030 như tường trình, phòng chống bệnh dại, 
hoặc bệnh viêm da nổi cục trâu, bò.

- Phối hợp với chi cục thú y tỉnh xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát chủ 
động ở gia súc, gia cầm, ở những nơi khu vực ổ dịch cũ có nguy cơ cao để xét 
nghiệm sớm, để chủ động ứng phó với những bệnh truyền nhiễm kịp thời.

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, chợ 
buôn bán gia súc, gia cầm, khu vực giết mổ gia súc, gia cầm, nơi có ổ dịch cũ bằng 
các biện pháp kỹ thuật phù hợp.

- Tiêm phòng vác xin để bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm tiêm phòng vác xin 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hiệu quả.

+ Vụ xuân tiêm phòng từ tháng 3 đầu tháng 4 năm 2023
+ Vụ thu tiêm phòng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023
+ Và ngoài hai đợt tiêm chính còn tiêm phòng bổ sung những trường hợp mới 

tái đàn, mới lớn.
- Thành lập ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra những trường hợp vận chuyển 

động vật đã mắc bệnh để xử lý kịp thời , để hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
- Tăng cường kiểm tra những cơ sở giết mổ động vật và hướng dẫn đúng quy 

định vệ sinh thú y, ATTP.
- Xử lý dịch bệnh động vật, như phát hiện ổ dịch động vật truyền nhiễm nguy cơ 

phát sinh, phải triển ngay các biện pháp phòng chống dịch theo luật thú y, thông tư số 
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã 
trong lĩnh vực mới và thú y, đặc biệt kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư, chăn nuôi kinh doanh giết mổ thưc phẩm nhỏ lẻ.

- Kiểm tra thẩm định đánh giá định kỳ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
VSTY đủ điều kiện ATTP theo thông tư số 09/2016 TT-BNNPTNT và Thông tư 
số 10/2022/TT-BNNPTNT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban chăn nuôi thú y xã.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai tổ chức thực hiện tốt kế 

hoạch và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023, phối hợp với các  cơ quan 
chuyên môn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia 
cầm và báo cáo kết quả về UBND xã.

- Phối hợp chặt chẽ với nhân viên thú y các thôn và các ngành liên quan 
(Công an, quản lý thị trường, y tế, môi trường).
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- Tiếp tục triển khai rà soát nắm bắt dịch bệnh kịp thời nếu có phải báo ngay 
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch và báo cáo ngay cho cấp trên theo ngành dọc.

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng vác xin phòng bệnh dịch cho đàn gia súc, 
gia cầm và cung ứng đầy đủ vác xin để được tiêm phòng đầy đủ theo luật thú y.

2. Tài chính- Kế toán 
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, UBND huyện để phối hợp với các ngành liên quan 
cân đối ngân sách và bố trí ngân sách hàng năm thực hiện cơ chế hỗ trợ, bổ sung 
kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng 
dẫn về trình tự thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành 
của Nhà nước.

3. Đài truyền thanh xã.
- Tăng cường công tác truyền thông về tác hại của các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm ở gia súc, gia cầm (Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm và các 
chủng vi rút lây sang người, Tai xanh ở lợn, bệnh Dại động vật, bệnh DTLCP…), 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh, mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để nâng 
cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu 
quả, giúp người dân nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, chủ động khai báo dịch 
với cơ quan thú y. 

- Thông tin phải chính xác, rõ ràng tránh gây hoang mang cho người dân, biểu 
dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nghiêm khắc xử lý những địa phương, tổ 
chức, cá nhân chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật làm 
lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chăn nuôi.

4. Các thôn
 - Trên cơ sở Kế hoạch phát triển sản xuất Chăn nuôi và phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn năm 2023 của xã, 4 thôn khẩn trương xây dựng kế hoạch 
phát triển sản xuất Chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thôn 
đảm bảo an toàn dịch bệnh động vật, bảo vệ sản xuất chăn nuôi và vệ sinh môi 
trường. 

- Tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho người chăn nuôi trên địa bàn; thực hiện quản 
lý chăn nuôi theo quy định của Luật.

5. Người chăn nuôi.
- Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện kê khai với Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo quy định.
 - Tuân thủ và thực hiện các quy định về chăn nuôi, thú y theo quy định của 

Luật Chăn nuôi; Luật Thú y,… và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, các 
quy định của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 
Chấp hành việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chăn nuôi, thú y của cơ 
quan quản lý chuyên ngành theo quy định.

6. Kế hoạch triển khai tiêm phòng vác xin vụ xuân năm 2023   
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- Từ ngày 17/03 đến ngày 19/03/2023; Tiêm phòng dại cho đàn chó
- Từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2023: Tiêm phòng vắcc xin đàn gia súc đối 

với gia súc, gia cầm.
- Từ ngày 24/04 đến ngày 30/04/2023: Tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm./.                                                      

Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch huyện;
- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện;
- TT Đảng ủy; TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn;
- Ban thú y;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

            Vũ Đình Nguyễn
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