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Kính gửi: 

               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

               - Trưởng các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện.   
               

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm huyện đến ngày 01/6/2021: bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã diễn ra trên 10 xã, thị 

trấn, làm thiệt hại 1.648 con lợn chết và tiêu hủy, với trọng lượng 102.621 kg (Các xã 

có số lợn chết và tiêu hủy nhiều gồm: Lâm Trung Thủy 523 con với 27.556 kg, 

Tân Dân 450 con với 23.888 kg, An Dũng 271 con với trọng lượng 19.815 kg;  

Bệnh viêm da nổi cục diễn ra 16 /16 xã, thị trấn đã làm 2.291 con trâu, bò mắc bệnh, 

trong đó có 362 con ( gồm 90 trâu bò, 272 bê) bị chết buộc phải tiêu hủy với trọng 

lượng  44.608kg (Các xã có số trâu bò, bê nghé chết và tiêu hủy nhiều gồm: An 

Dũng 48 con, Quang Vĩnh 44 con, Tân Dân 42 con). 

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện, 

các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện và các địa phương đã chủ động triển khai 

đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh 

đến nay (Ngày 01/6/2021) cơ bản đã được khống chế, Có: 6 địa phương Dịch tả 

lợn Châu Phi đã qua 21 ngày gồm các xã: Tân Dân, An Dũng, Thanh Bình Thịnh, 

Bùi La Nhân, Hòa Lạc, Thị trấn, số lượng lợn, trâu bò bị nhiễm bệnh và chết buộc 

phải tiêu hủy đã giảm rõ rệt so với thời gian trước, đặc biệt số trâu, bò, bê, nghé 

được điều trị hết triệu chứng bệnh Viêm da nổi cục là 2.089/2.283 con bị nhiễm 

bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung công tác phòng, 

chống dịch, bệnh động vật trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, số lượng 

động vật nhiễm bệnh, chết buộc phải tiêu hủy khá lớn, một số địa phương tổ chức 

rà soát tổng đàn không chính xác dẫn đến tỷ lệ tiêm vắc xin Viêm da nổi cục cho 

đàn trâu, bò chưa đạt theo yêu cầu (Qua kiểm tra xác suất của đoàn kiểm tra  

huyện về đối tượng trâu bò, bê nghé trong diện tiêm phòng và tình hình phòng, 

chống dịch bệnh tại các xã:  xã Hòa Lạc kiểm tra tại 11 hộ, 3 thôn có 03 con bê 

chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục, xã Quang Vĩnh kiểm tra tại 9 hộ, 3 thôn 

có 02 con bê chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục, xã Tân Dân kiểm tra  tại 12 

hộ, 3 thôn có 04 con bê chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục, xã An Dũng kiểm 

tra tại 9 hộ, 3 thôn có 01 con bê chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục và 92 

con trâu, bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục không cập nhật báo cáo nhật kịp thời, 

xã Trường Sơn kiểm tra tại 9 hộ, 2 thôn có 02 con bê chưa tiêm phòng vắc xin 
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viêm da nổi cục, xã Lâm Trung Thủy  kiểm tra tại 11 hộ, 3 thôn có 02 con bò chưa 

tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục, xã Bùi La Nhân kiểm tra  tại 9 hộ, 3 thôn có 

01 con bê chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục; UBND xã Yên Hồ không triển 

khai thực hiện nội dung Quyết định 2834/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND 

huyện về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật năm 2021 tại các xã, thị trấn). 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng, Chủ tịch UBND 

huyện giao: 

1. Giao UBND các xã:  An Dũng, Tân Dân, Quang Vĩnh, Trường Sơn, Bùi 

La Nhân, Lâm Trung Thủy, Hòa Lạc, Yên Hồ.  

 - Tổ chức rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm chưa chính xác dẫn đến tỷ lệ 

tiêm Vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò  chưa đạt kết quả. Yêu cầu UBND 

các xã rà soát lại tổng đàn để tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm 

hoàn thành trước ngày 10/6/2021; UBND xã Yên Hồ khẩn trương hoàn thành các 

nội dung để phục vụ Tổ kiểm tra của huyện. 

- Làm rõ những tồn tại trong quá trình phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc trong thời gian qua, trong đó làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chưa hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo 

cáo bằng văn bản về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp&PTNT trước ngày 

08/6/2021. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Khẩn trương tổ chức rà soát tổng  đàn, đăng ký mua vắc xin Viêm da nổi 

cục để tiêm phòng phòng bổ sung  cho đàn trâu, bò, bê, nghé đạt tỷ lệ 100%  đối 

tượng trong diện tiêm phòng. 

- Tiếp tục chỉ đạo, vận động người chăn nuôi thường xuyên thực hiện tốt 

công tác phun tiêu độc, khử trùng, thuốc diệt ruồi, muỗi, ve, mòng, rắc vôi bột theo 

định kỳ. 

- Tăng cường công tác quản lý vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn và 

quản lý công tác quản lý giết mổ, buôn bán vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm. 

- Kiểm soát chặt chẽ lực lượng thú y hành nghề trong, ngoài địa bàn huyện, 

xã vào điều trị gia súc trên địa bàn đơn vị mình. 

- Trong công tác kiểm tra xác minh dịch bệnh và tiêu hủy gia súc: Đối với 

trâu, bò kể từ ngày 08/6/2021 trở đi, nếu trâu, bò khỏe mạnh sau khi sinh và bê, 

nghé từ 01 tháng tuổi trở lên bị bệnh, chết do không tiêm phòng vắc xin Viêm da 

nổi cục thì sẽ không được đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ; Trường hợp trâu, bò, 

bê, nghé bị chết sau tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục đủ thời gian miễn dịch 

buộc phải lấy mẫu xét nghiệm xác định đúng nguyên nhân chết. Đối với dịch tả lợn 

Châu Phi, xã phát hiện có lợn ốm, chết, nghi ngờ bệnh DTLCP, báo Trung tâm ƯD 

KHKT&BVCTVN huyện để lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán bệnh kịp thời. Tổ chức 

tiêu hủy gia súc, gia cầm chết vì bệnh dịch đúng địa điểm theo quy định. 
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3. Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN 

- Phối hợp các phòng ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn các thú y hành nghề trên địa bàn huyện thực hiện điều trị động vật mắc bệnh 

đảm bảo theo quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp về phòng chống 

dịch. xử lý tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo quy định, tổ chức phun tiêu độc khử trùng 

khu vực chăn nuôi.  

- Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu 

kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổng hợp diễn biến tình hình dịch 

bệnh báo cáo về Ban chỉ đạo, UBND huyện trước 16 giờ hàng ngày. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh tại các địa phương, tổng hợp báo cáo rõ những địa phương làm tốt, chưa tốt 

để  tham mưu UBND hướng giải quyết. 

Yêu cầu các phòng, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy – HĐND (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT .UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Lưu VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

                 Nguyễn Anh Đức 
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