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CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia 

cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng 
   

 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn cả 

nước diễn biến phúc tạp; từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều loại dịch 

bệnh nguy hiểm như: bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Lở 

mồm long móng, bệnh Tai xanh; đặc biệt từ giữa tháng 10 năm 2020, bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại 97 

xã, 37 huyện của 13 tỉnh, thành phố (trong đó có tỉnh Sơn La và Nghệ An giáp 

gianh với tỉnh ta) nhưng tại Việt Nam chưa có vác xin phòng bệnh, làm 1.323 

con trâu, bò mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 200 con. Trên địa bàn tỉnh ta, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát từ tháng 10 năm 2020 tại 342 hộ, 129 thôn, 38 

xã, 08 huyện, hiện vẫn còn 02 xã của huyện Thạch Thành chưa công bố hết 

dịch; bệnh Cúm gia cầm tuy đã được dập tắt nhưng kết quả giám sát lưu hành vi 

rút vẫn còn ở mức cao; nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ các loại 

dịch bệnh bùng phát trở lại và xuất hiện các loại dịch bệnh mới trên địa bàn 

huyện là rất cao, nhất là điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, nhu cầu vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật tăng mạnh vào dịp trước và sau tết Nguyên Đán. 

Để kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra diện rộng, 

đảm bảo nguồn cung thực phẩm và an toàn thực phẩm trong thời gian trước, 

trong và sau Tết Nguyên Đán, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, Trưởng các ban, ngành cấp huyện tập trung các nguồn lực và 

khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo đúng quy định của Luật Thú y, các Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY ngày 

11/12/2020 và số 8634/CT-BNN-Ty ngày 09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; của UBND 

huyện và Chủ tịch UBND huyện; trong đó tập trung triển khai ngay các biện 

pháp sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

1.1. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm, Tổ giám sát thôn, xóm để tập trung nguồn lực và tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh của Trung Ương, của tỉnh, của huyện và hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn Thú y. 

1.2. Rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, 

đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng phải được tiêm phòng 



vác xin phòng bệnh, đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, 

Lở mồm long móng, Tai xanh,... 

1.3. Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là đàn trâu, bò trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám 

sát, kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh. Tăng cường công tác giám sát 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất 

hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi 

dịch bệnh mới được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dấu, không báo cáo 

dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. 

1.4. Tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm 

ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên khử trùng, tiêu độc và 

thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và 

PTNT. 

1.5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình 

thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh cấp xã về tính chất nguy hiểm, mức độ 

lây lan nhanh của các  bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Cúm 

gia cầm, Tai xanh,... 

1.6. Tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; chủ động phối hợp với các cơ 

quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm  

không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

1.7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nếu để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên 
địa bàn do lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch bệnh hoặc dấu dịch phải chịu trách nhiệm trước UBND 
huyện, Chủ tịch UBND huyện.  

 2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định; các 
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện tốt các quy định về kiểm soát 
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để 
phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện tích cực 

tham gia cùng chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

nhất là các hội viên có chăn nuôi thực hiện quy định chăn nuôi an toàn sinh học, 

việc thực hiện tái đàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, các hội viên có 

vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật và các sản phẩm động vật chấp hành 

nghiêm chủ trương giết mổ động vật tập trung, mua bán đúng nơi quy định; 

đồng thời tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu tích cực, buông 

lỏng trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 



4. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn quan tâm tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; công 
tác quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm. 

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này. Giao Phòng nông 
nghiệp và PTNT huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tổng hợp tình hình 
thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- TTr HU, HĐND huyện (để b/c); 

- Các PCT huyện (để ch/đ); 

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện (để ph/h);  

- Các phòng, ngành: Nông nghiệp &PTNT, Văn hóa - thông tin;  

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 26  xã, thị trấn (th/h); 

- Lưu VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

               Nguyễn Đức Thịnh 
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