ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 89

/SNN&PTNT-CNTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí mua vắc
xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia
cầm tại 06 huyện nghèo trên địa bàn
tỉnh đợt 1 năm 2021.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Kế hoạch số 108/KHUBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch tiêm phòng vắc
xin gia súc, gia cầm phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế
hoạch số 269/KH-UBND ngày 21/12/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
Hiện nay, chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số
1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã
kết thúc. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chưa
được Trung ương phê duyệt. Trong khi tỉnh ta có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn,
đặc biệt là đàn trâu, bò tại các huyện Miền núi rất lớn, nhưng chủ yếu là chăn
nuôi nhỏ lẻ; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh trong cả nước đã diễn biến rất phức
tạp, ở nhiều địa phương dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng và gây hậu
quả rất nặng nề cho người chăn nuôi như bệnh Cúm gia cầm (02 tỉnh có dịch),
bệnh Lở mồm long móng (05 tỉnh có dịch), bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (27 tỉnh
có dịch), bệnh Viêm da nổi cục (15 tỉnh có dịch)...; nguy cơ các loại dịch bệnh
nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm xâm nhập, lây lan, bùng phát trên diện rộng
tại các huyện Miền núi của tỉnh trong thời gian tới là rất cao nếu đàn gia súc, gia
cầm không được tiêm phòng kịp thời.
Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất của UBND các huyện thuộc Chương
trình MTQG và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn
tỉnh. Để có vắc xin hỗ trợ thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia
cầm tại các huyện Miền núi nghèo của tỉnh (gồm các huyện: Mường Lát, Quan
Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân thuộc Chương trình
MTQG giảm nghèo bền vững), đảm bảo chủ động ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ
sản xuất chăn nuôi cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, Sở Nông
nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí mua vắc

2

xin hỗ trợ cho các huyện thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để tổ
chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh
(Số lượng vắc xin hỗ trợ, dự toán kinh phí cho 06 huyện theo Chương trình
MTQG có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định để đơn vị
tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, CNTY (02).
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