ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

Số: 1315/UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Thọ, ngày 16 tháng 06 năm 2020

Về việc tăng cường các biện pháp Phòng,
chống dịch, bệnh cho đàn Trâu, bò.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hồ;
Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/5/2020, trên địa bàn 2 thôn Trung Hậu và
Quy Vượng xã Yên Hồ có 11 con trâu, bò chết đột tử (09 con bò và 02 con trâu).
Mặc dù Sở NN-PTNT, Chi cục CN-TY tỉnh, UBND huyện và UBND xã Yên Hồ
đã triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh và lấy mẫu để xét
nghiệm bệnh, điều tra, thu thập thông tin để tìm nguyên nhân gây bệnh, tuy nhiên
đến ngày 15/6/2020 các nhà chuyên môn vẫn chưa kết luận nguyên nhân gây đột tử.
Để tiếp tục khống chế dịch bệnh kịp thời, không lây ra diện rộng, đảm bảo an
toàn chăn nuôi cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Yên Hồ triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Tuyên truyền, vận động nhân dân an tâm sản xuất, chăn nuôi theo biện
pháp an toàn sinh học, lựa chọn các loại thức ăn đảm bảo hợp vệ sinh, rõ nguồn
gốc, không chăn thả bò gần các bãi tập kết rác thải; những ngày nắng, nhiệt độ cao
không nên chăn thả bò ngoài bãi chăn thả; Chăn thả trâu, bò tách riêng, không chăn
thả tập trung và phải có người quản lý; không chăn thả trâu, bò tại các nơi có phun
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc cỏ, thuốc diệt chuột ...; cho trâu, bò uống nước sạch,
đầy đủ, chuồng trại thường xuyên thu dọn phân, chất thải tách ra khỏi chuồng trại
đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ;
- Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt chuột gần khu vực chăn
nuôi, bãi chăn thả;
- Những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, người dân nếu thấy trâu, bò có hiện
tượng mệt mỏi, kém ăn thì cần cho nghỉ ngơi nơi thoáng mát, bật quạt từ phía
trước, cho uống thêm nước hòa chất điện giải như Gluco K-C; Vitamin C, tiêm trợ
sức... ,báo cáo kịp thời với cán bộ thú y để điều trị;
- Thường xuyên theo dõi, giám sát đàn trâu bò trên địa bàn toàn xã, khi có
hiện tượng trâu, bò ốm, chết phải báo cáo ngay cho cán bộ thú y xã, cơ quan thú y
huyện;
- Triển khai đợt tổng vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên địa
bàn toàn xã, đặc biệt tại 2 thôn Quy Vượng và Trung Hậu 2 ngày/lần;

- Rà soát số trâu, bò chưa được tiêm phòng 2 mũi vắc xin LMLM và Tụ
huyết đợt 1/2020 để tiêm phòng bổ sung đảm bảo 100% trước ngày 15/6/2020;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
toàn xã; trước mắt tạm ngừng hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc;
tạm ngừng việc mua, bán vận chuyển gia súc trên địa bàn 2 thôn Trung Hậu và
Quy Vượng;
- Giao Phòng NN-PTNT, Trung tâm UWDKHKT&BVCTVN huyện, Tổ
công tác huyện theo giỏi, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Yên Hồ và các hộ chăn
nuôi thực hiện tốt các biện pháp trong chăn nuôi, Tổng hợp báo cáo UBND huyện
hàng tuần để chỉ đạo.
Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Yên Hồ, Trưởng các phòng, ngành chuyên môn
cấp huyện triển khai thực hiện./.
Giờ ký: 2020Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp - PTNT, Chi cục Thú y (B/c);
- TT Huyện ủy - HĐND(B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng cấp ủy - chính quyền huyện;
- Các thành viên BCĐ PCD gsgc huyện;
- Phòng NN&PTNT;TTƯDKHKT&BVCTVN;
- Đài TT-TH huyện ( Đưa tin);
- Lưu: VT, NN;
- Gửi: VB giấy và thư điện tử.
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Đặng Giang Trung

DANH SÁCH CÁC HỘ CÓ TRÂU, BÒ BỊ CHẾT
( Tại thôn Trung Hậu, Quy Vượng – xã Yên Hồ - Đức Thọ)

1

Ngô Đức Nhạ

Địa chỉ
(Thôn)
Quy Vượng

2

Nguyễn Văn Hùng

Quy Vượng

3

Lương Viết Hồ

Trung Hậu

4

Đào Quốc Thông

Trung Hậu

5

Trần Thanh Học

Quy Vượng

6

Trần Hồng Nhật

Quy vượng

Bò nái 5
tuổi

chửa 4 tháng

7

Lương XuânNghiêm Trung Hậu

Bò nái 4
tuổi

chửa 8 tháng

8

Trần Thanh Hải

Bò nái 5
tuổi

chửa 3 tháng

TT

Họ tên chủ hộ

Quy Vượng

Loại gia
súc
Bò nái 8
tuổi
Trâu nái
2,5 tuổi
Bò nái 5
tuổi
Bò nái
5,5 tuổi
Bò nái

Đặc điểm

Ngày chết

chửa 4 tháng

10 giờ
26/3/2020
9 giờ
23/3/2020
7 giờ
04/5/2020
23 giờ
06/4/2020
16 giờ 30
06/5/2020
23 giờ 30
13/5/2020

chửa 3 tháng
Mới sinh con 12
ngày
chửa 9 tháng
2 năm tuổi

Tiêm
phòng
chưa
chưa
chưa
chưa
Tiêm 1 mũi
THT
tiêm phòng 2
mũi THT,
LMLM ngày
25/4/2020

Chưa chết, chưa
chủ hộ
bán lúc 18
giờ, ngày
13/5/2020
16 giờ 20 tiêm phòng 2
14/5/2020 mũi THT,
LMLM ngày
25/4/2020

9

Tôn Quang Mậu

Trung Hậu

Trâu nái

chửa 2 tháng

6 giờ 20
20/5/2020

10

Nguyễn Văn Mai

Quy Vượng

Bò nái 10 chửa 2 tháng
tuổi

14 giờ 20
28/5/2020

11

Trần Văn Thoại

Trung Hậu

Bê cái

17 giờ 40
28/5/2020

4 tháng

tiêm phòng 2
mũi THT,
LMLM ngày
25/4/2020
Tiêm phòng 1
mũi THT ngày
25/5/2020
chưa

