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CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện
phòng, chống _________________________________
dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện:
- Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị huyện;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở người đang diễn biến phức
tạp và có nguy cơ kéo dài. Để đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho
hoạt động sinh hoạt và đời sống, bù hụt nguồn thu nhập do kinh doanh dịch vụ du
lịch bị ngừng trệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
I. Về phát triển nông nghiệp, tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất bằng các giải pháp như: tăng cường
chăm sóc các trà lúa, cây trồng cạn vụ Xuân theo hướng dẫn của ngành chuyên
môn; quan tâm việc thăm đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại, điều tiết
nước, giữ nước đảm bảo cho lúa phát triển; tranh thủ thời tiết thuận lợi mở rộng
diện tích sản xuất rau màu các loại. Về chăn nuôi: tăng quy mô đàn bò, đàn gia
cầm; Rà soát, tổ chức tăng đàn, tái đàn lợn tại các trang trại, cơ sở nuôi tập trung ở
mức 50-60% và mức 20-25% tại khu vực nông hộ tại các hộ có chuồng trại đủ điều
kiện về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học. Về thủy sản:
tập trung chuẩn bị ao nuôi để xuống giống tôm, sò, ốc và các thủy sản nuôi khác vụ
Xuân Hè đảm bảo thời vụ nuôi và tăng cường hoạt động đánh bắt, khai thác hiệu
quả nguồn thủy sản, đặc biệt thủy hải sản trên biển.
- Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm: Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người
chăn nuôi thu gom rơm rạ, cất trữ nông sản và tích lũy thức ăn để chăn nuôi trong
thời gian dài vì hiện nay nhiều doanh nghiệp, đại lý cung ứng thức ăn đóng cửa để
chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Hiện tại, trên cây lúa vụ Xuân tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh đạo ôn cổ
bông, bệnh khô vằn, rầy nâu...; trên đàn vật nuôi vẫn đang có dịch tả lợn Châu Phi
chưa qua 30 ngày tại xã Yên Hòa, Cẩm Vịnh và nguy cơ xuất hiện, bùng phát bệnh
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cúm gia cầm H5N1, tai xanh lợn, lở mồm long móng gia súc;... Các địa phương cần
phải bố trí lực lượng theo dõi, giám sát và phát hiện các ổ dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi để khoanh vùng, khống chế dịch ở diện hẹp, tuyệt đối không để xảy ra tình
trạng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona
(nCoV) trên người đang diễn biến phức tạp.
- Rà soát cụ thể tình hình và xây dựng kế hoạch sản xuất Hè Thu đảm bảo hiệu
quả, khai thác tối đa diện tích đất sản xuất và phù hợp với điều kiện tình hình dịch
bệnh hô hấp cấp Covid-19 diễn biến theo chiều hướng rộng, kéo dài.
- Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chủ động tăng gia
sản xuất để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng nhưng tuyệt đối không
đầu cơ, găm hàng, tăng giá để thu lợi bất chính.
2. Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm
Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện:
- Phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình sâu bệnh trên
cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ
chức sản xuất theo chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, đồng thời thực hiện
đồng bộ các biện pháp phòng chống đảm bảo khoanh vùng, khống chế dịch bệnh
trong diện hẹp.
- Tăng cường tư vấn kịp thời các tiến bộ kỹ thuật sản xuất, giống, phân bón,
các loại vật tư, thuốc hóa học đạt hiệu quả cao, phù hợp với từng đối tượng cây
trồng, vật nuôi.
- Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện theo quy định hàng tuần và báo
cáo đột xuất (nếu có).
3. Đ/c Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông
nghiệp trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ngành, địa phương, đơn vị
thực hiện các nhiệm vụ trên.
II. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid trong giai
đoạn hiện nay:
1. Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân; tổ chức trực
giám sát dịch 24/24 giờ, triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng
nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan
ra diện rộng, giám sát y tế chặt ch đối với những người đến/về từ nước ngoài, từ
các vùng có dịch trong nước, những người có nguy cơ và các triệu chứng nghi ngờ
mắc bệnh.
- Thực hiện việc quản lý cách ly tại nhà đảm bảo quy định theo Quyết định số
879/ Đ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế;
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- Tiếp tục hoàn thiện các Cơ sở cách ly tập trung s n sàng đón người từ vùng
dịch về cách ly đảm bảo quy định theo uyết định số 878/ Đ-BYT ngày 12/3/2020
của Bộ Y tế;
- Khi có người tham gia cách ly thì phải có quyết định cách ly của từng cá
nhân được các cấp có thẩm quyền tương đương cấp; sau khi hoàn thành phải cấp
giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.
- Các cơ sở cách ly trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ đựng chất thải và thực
hiện nghiêm túc việc phân loại triệt để chất thải theo hướng dẫn của Sở TN-MT tại
Công văn số 849/STNMT-CCMT ngày 28/3/2020 về việc tăng cường quản lý chất
thải tại cơ sở cách ly tập trung. Đối với chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 trước
khi bàn giao cho xe vận chuyển chất thải phải được đựng trong túi đựng chất thải
lây nhiễm, buộc kín và đã được phun hóa chất khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ
quan y tế, bố trí điểm lưu giữ tạm thời trong khu cách ly; khi có số lượng chất thải
có nguy cơ chứa Covid-19 lưu giữ tại khu cách ly được khoảng 50kg thì thông báo
bằng điện thoại (kèm tin nhắn) cho Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công
nghiệp Hà Tĩnh và Sở TNMT biết để bố trí xe đến vận chuyển đưa đi xử lý theo
đúng quy định.
2. Phòng Y tế huyện và Trung tâm y tế dự phòng huyện đôn đốc, theo dõi, tổng
hợp tình hình, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo huyện, Uỷ ban nhân dân huyện theo
quy định và báo cáo đột xuất (nếu có).
3. Đ/c Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Thường trực Ban
chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các phòng,
ngành, địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời.
III. Các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở và
Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện: theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện
kịp thời các nhiệm vụ nêu trên.
Nhận được Công điện, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn
vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- TT. UBMTT và các Đoàn thể huyện;
- Các Đ/c được BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở;
- Phòng: NN-PTNT, Y tế;
- Công an huyện, Ban CH S huyện;
- Đồn Biên phòng Thiên Cầm;
- Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, NN, Y tế.

CHỦ TỊCH
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