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V/v triển khai các biện pháp ngăn
chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh viêm

da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện;

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện;

- Đảng ủy các xã, thị trấn;

Thời gian qua trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục trên
trâu, bò; đây là bệnh mới, truyền nhiễm do vi rút gây ra. Hiện nay bệnh Viêm da
nổi cục trâu, bò đang có diễn biến phức tạp, chiều hướng lây lan nhanh. 

Trước tình hình trên, để chủ động có những biện pháp ngăn chặn lây lan
bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ủy
ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội
huyện, đảng ủy các xã, thị trấn chủ động triển khai đồng loạt các biện pháp cụ
thể sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện 

Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các
cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm
do vi rút gây ra trên trâu, bò, không gây bệnh trên người, do đó người dân không
nên hoang mang, lo lắng. 

Chỉ đạo bố trí lực lượng, vận hành các chốt kiểm dịch tại các xã theo quy
định. tăng cường giám sát việc vận chuyển trâu, bò, đặc biệt là chủ động theo
dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với các điểm giết mổ trâu, bò để kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu,  bò, sản
phẩm trâu, bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Khuyến cáo người dân sử dụng
thực phẩm từ trâu, bò có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên trâu, bò
để chủ động triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào
địa bàn. Tiếp nhận vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch,
chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của huyện để xử lý.

Chỉ đạo các xã, thị trấn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở cơ sở gương mẫu đi
đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bí thư chi bộ, trưởng
các thôn có trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm soát số lượng trâu, bò và việc
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thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các hộ dân trên địa bàn, thường
xuyên báo cáo tình hình với chính quyền xã.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện

Phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền
trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về cách phòng, tránh bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò; hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn
sinh học, vệ sinh thú y nuôi để giảm thiểu nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ môi
trường; khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm từ trâu, bò có nguồn gốc đã
qua kiểm dịch của cơ quan Thú y; phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc tự
giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Đảng ủy các xã, thị trấn

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy trì nghiêm các chốt kiểm dịch; quản lý
chặt chẽ tình hình chăn nuôi trâu, bò tại địa phương, tăng cường hoạt động giám
sát đối với từng hộ, trại chăn nuôi. Rà soát các hộ chăn nuôi trâu, bò theo biểu
mẫu, lập biên bản và ký cam kết kịp thời đối với từng hộ dân trên địa bàn xã
quản lý. Tại những xã đã có trâu, bò mắc bệnh yêu cầu phải quản lý chặt chẽ,
thực hiện nuôi nhốt 100%, không được chăn thả rông. 

Chỉ đạo triển khai ngay việc phun tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột, thực
hiện liên tục trong vòng 14 ngày, phun đồng loạt và phun khoanh vùng, bao vây
cho tất  cả các diện tích chuồng trại  nhốt trâu, bò. Nghiêm cấm Thú y viên,
Khuyến nông viên, người tham gia chữa trị gia súc, gia cầm đi từ vùng nghi và
mắc bệnh truyền nhiễm đến vùng không mắc bệnh truyền nhiễm để chữa trị
bệnh. Khi phát hiện bệnh truyền nhiễm trên trâu, bò, kịp thời báo cáo ngay cho
cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền được biết để xử lý.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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