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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn 

 Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương. 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY, ngày 9/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp&PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; 

Căn cứ Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY, ngày 31/10/2020 của Bộ Nông 

nghiệp& PTNT về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện 

pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; 

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 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 tỉnh; Công văn số 15759/UBND-NN, ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm 

soát, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; 

Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm 

da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ kết quả xét nghiệm tại Phiếu trả lời kết quả số 2832/CĐXN-CĐ ngày 

02/4/2021 của Chi cục Thú y vùng III; 

Căn cứ kết quả xét nghiệm tại Phiếu trả lời kết quả số 2842/CĐXN-CĐ ngày 

02/4/2021 của Chi cục Thú y vùng III;  

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã 

Quảng Phúc huyện Quảng Xương; 

Xét đề nghị của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương tại Tờ 

trình số 16/TTr –TTDVNN ngày 03/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Quảng 

Phúc, huyện Quảng Xương như sau: 

1. Vùng dịch: Xã Quảng Phúc đối với loài trâu, bò kể từ ngày 03/4/2021. 

2. Vùng bị dịch uy hiếp là các xã tiếp giáp với xã Quảng Phúc, gồm  03 xã: 

Quảng Trường, Quảng Ngọc, Quảng Khê. 

3. Vùng đệm gồm 05 xã: Quảng Văn, Quảng Hợp, Quảng Bình, Quảng Chính, 

Tiên Trang. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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https://hscv3.thanhhoa.gov.vn/hoanghoa/VBden.nsf/str/9FF25437AF4576184725864D0037E009?OpenDocument
https://hscv3.thanhhoa.gov.vn/hoanghoa/VBden.nsf/str/9FF25437AF4576184725864D0037E009?OpenDocument


Điều 2. Các biện pháp phòng, chống dịch: các xã vùng dịch, vùng bị dịch uy 

hiếp, vùng đệm; các thành viên BCĐ tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người huyện; các phòng, 

ngành liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống, dập dịch 

theo quy định của Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNN&PTNT ngày 

31/5/2016; các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp& PTNT, UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp& PTNT tỉnh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và UBND huyện Quảng 

Xương để phòng, chống, khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan ra diện rộng, 

giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.  

- Tổ chức, triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu: 

+ Đối với xã Quảng Phúc (ổ dịch): thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc liên tục 02 ngày/1 lần đối với thôn có dịch, 3 ngày/1lần đối với các thôn chưa có 

dịch liên tục trong 03 tuần. Đồng thời dùng các thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, 

mòng 1tuần/1 lần trong vòng 3 tuần tại các hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc bệnh và 

nghi mắc bệnh. 

+  Đối với các xã bị dịch uy hiếp: thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc liên tục 3 ngày/1 lần trong vòng 1 tuần đầu tiên; 1 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp 

theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con trâu, bò nào có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

+ Đối với các xã vùng đệm: thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời 

thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con trâu, bò nào có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thành viên Ban chỉ đạo tiêm 

phòng, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan từ động 

vật sang người huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND xã  Quảng Phúc; Chủ tịch UBND các xã nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, 

vùng đệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh(b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCDBGSGC tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi – TY tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; HĐND huyện(b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Cácphòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- UBND xã Quảng Phúc; 

- Lưu: VT,NN. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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