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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐỨC THỌ 

 
Số:  338/CĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

         Đức Thọ, ngày 24  tháng 02  năm 2021 
 

CÔNG ĐIỆN  

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

 chống bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên đàn gia súc 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điện: 
  

   - Thành viên BCĐ phòng, chống dịch gia súc, gia cầm huyện; 

                     - Trưởng các ban, phòng, ngành cấp huyện; 

             - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm huyện, hiện nay đã xuất hiện bệnh Lở mồm long móng tại Tổ dân phố Tân 

Định, Thị trấn Đức Thọ đã xẩy ra ổ dịch Lở mồm long móng (LMLM) làm 01 

con gia súc (Bò) mắc bệnh.  

Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò đã xảy ra tại 9 huyện, thành phố, thị xã 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số gia súc mắc bệnh là 569 con (02 trâu, 567 

bò), trong đó số trâu bò đã chết 38 con. Mặc dù trên địa bàn huyện Đức Thọ chưa 

xảy ra, tuy nhiên khả năng xảy ra bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò của 

huyện Đức Thọ là rất lớn. 

 Để khống chế và xử lý dứt điểm bệnh LMLM trên địa bàn Thị trấn Đức Thọ, 

đồng thời ngăn chặn không để bệnh LMLM và  Viêm da nổi cục ở trâu bò xảy ra 

trên địa bàn huyện. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân Thị trấn Đức Thọ 

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên bám sát địa bàn để theo dõi, giám sát và triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phân công 

Công chức Nông nghiệp - MT, cán bộ thú y kết hợp với cán bộ thú y huyện bám 

sát địa bàn, hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc, chữa trị và thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Rà soát, thống kê chính xác số lượng gia súc mắc bệnh tại trên địa bàn xã; tuyệt 

đối không được giấu dịch. 

- Lập cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết với các hộ chăn nuôi có 

gia súc mắc bệnh để quản lý, chăm sóc, chữa trị gia súc mắc bệnh tại chỗ, cách ly 

nguồn lây bệnh; xử lý, tiêu hủy gia súc ốm, chết theo đúng quy định. 

- Tổ chức vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại vùng dịch ít nhất 1 

lần/ngày, khu vực liên quan 2 lần/tuần; rãi vôi bột khu vực nuôi, bãi chăn thả, lối 

đi lại và tại đầu mối trục đường giao thông. 
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- Lập chốt kiểm dịch tại Tổ dân phố Tân Định với sự tham gia của lực lượng 

Thú y, công an, dân quân tự vệ …gắn biển báo Vùng có dịch Lở mồm long móng 

tại các điểm trên trục đường chính vào Tổ dân phố Tân Định; nghiêm cấm tuyệt 

đối việc vận chuyển gia súc ra, vào Tổ dân phố, hạn chế tối đa người ra vào TDP, 

người hành nghề dịch vụ Thú y. 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, Tụ huyết trùng đợt 1/2021 cho 100% 

số trâu, bò địa bàn toàn thị trấn. 

- Tạm thời đình chỉ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, kinh doanh 

sản phẩm gia súc trên địa bàn toàn Thị trấn;  

- Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh kịp thời, báo cáo diễn biến 

và các biện pháp phòng chống dịch về UBND huyện; TT ƯDKHKT & BVCTVN 

huyện hàng ngày để chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

2. Đối với các xã chưa có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 

về tính chất lây lan và các biện pháp phòng chống dịch LMLM, Viêm da nổi cục trên 

đàn gia súc. Người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chông dịch 

theo quy định và khai báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan Thú y khi có 

gia súc mắc bệnh. 

-  Bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động khống chế, khi có dịch 

xẩy ra; Phân công các thành viên BCĐ bám sát địa bàn thôn, xóm, hộ chăn nuôi để 

chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch nhằm phát hiện sớm, báo cáo UBND huyện 

để xử lý kịp thời, đồng bộ ngay từ đầu, tổ chức bao vây, khống chế dập tắt kịp thời 

khi ở diện hẹp, không để dịch lây lan ra diện rộng; tuyệt đối không được giấu dịch. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, 

buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, hành nghề thú y và 

quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm theo quy định. 

- Thống kê chính xác số lượng đàn trâu, bò để tiêm phòng để triển khai tiêm 

phòng đợt 1/2021. 

- Triển khai ngay đợt vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn 

nuôi, điểm giết mổ, khu vực buôn bán gia súc và sản phẩm gia súc, vùng có ổ dịch 

cũ, vùng có nguy cơ cao nhằm hạn chế sự phát tán, phơi nhiễm mầm bệnh. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, diễn biến dịch và kết quả các hoạt động phòng, 

chống dịch kịp thời về UBND huyện qua TT ƯDKHKT&BVCTVN huyện. 

3. Phòng Nông nghiệp&PTNT 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện và 

xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển sai quy định, tổng hợp báo cáo định kỳ 

kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.  

4. Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi 

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn thường xuyên theo dõi giám 

sát diễn biến dịch bệnh tại Thị trấn Đức Thọ và trên địa bàn toàn huyện để phối kết 
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hợp với các địa phương, cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi có dịch xẩy ra, tăng 

cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh kịp thời;  

- Tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm để xác định typ gây bệnh tại hộ có gia súc 

mắc bệnh. Liên hệ, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh để cung ứng vắc 

xin,vật tư, hóa chất cung ứng, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Xử lý tiêu 

hủy gia súc mắc bệnh theo quy định, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra các 

vùng phụ cận; tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, tại các địa phương báo 

cáo UBND huyện hàng ngày qua phòng NN-PTNT.  

5. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn đã được phân công để theo dõi, chỉ đạo 

công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả theo yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

6. Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa 

phương tăng thời lượng tuyên truyên về công tác phòng, chống dịch LMLM trên 

đàn gia súc. 

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị xã hội 

Phối hợp chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, người 

chăn nuôi chủ động, tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên BCĐ phòng chống 

dịch gia súc, gia cầm và các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện thực hiện 

nghiêm túc các nội dung Công điện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở NN-PTNT, Chi cục CN-TY tỉnh (B/c); 

- TTr HU, HĐND huyện(B/c); 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng cấp ủy - chính quyền huyện; 

- Các Ban, phòng, ngành, Đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT, NN; 

- Gửi: VB giấy, thư điện tử. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Nguyễn Anh Đức 
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