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CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 5641/KH-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
Căn cứ Công văn số 8442/BNN-TY ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và nhằm chủ động thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (bao gồm bệnh Lở mồm
long móng trên gia súc;bệnh Tai xanh, Dịch tả trên heo; bệnh Dịch tả heo Châu Phi và
bệnh Cúm gia cầm) trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 như sau:
A. TÌH HÌH DNCH BỆH GIA SÚC, GIA CẦM ĂM 2018
I. TÌH HÌH DNCH BỆH
Trong 10 tháng đầu năm 2018, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
tỉnh Bình Dương như sau:
1. Dịch bệnh Lở mồm long móng trên gia súc
Phát hiện 01 trường hợp bệnh Lở mồm long móng trên heo tại 01 trại chăn nuôi
trên địa bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát (tháng 4/2018); tổng số heo mắc bệnh đã tiêu
hủy là 248 con heo thịt.
2. Dịch bệnh Tai xanh và Dịch tả trên heo
Không xảy ra.
3. Dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi
Không xảy ra.
4. Dịch bệnh Cúm gia cầm
Không xảy ra.
II. HẬ ĐNH TÌH HÌH
Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra trên địa bàn thị xã Bến Cátđã được
khống chế kịp thời và không phát sinh, không lây lan thành dịch;nguyên nhân xảy ra
bệnh là do trại chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh.
Bệnh LMLM trên gia súc vẫn tiềm Nn nguy cơ phát sinh ở các khu vực có nguy cơ
cao, nơi có ổ dịch cũ, nơi có đàn gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh
triệt để.

