UỶ BAN NHẲN DÂN
THÀNH PHÓ KONTUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Kon Tum, ngày Ải tháng'2 năm 2017

Số /lữĐ /U BND -TH
Tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long
móng trên đàn gia súc.

Kính gửi:
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phô;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
Ngày 12/7/2017, UBND thành phố nhận được Báo cáo số 44/BCTrCNTYTP của Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Kon Tum về tình hình dịch
bệnh trên đàn bò tại xã Đăk Blă. Theo báo cáo, ngày 11/7/2017, đã phát hiện 24
con bò thuộc 02 thôn Kon Tu 2 và thôn Kon Jri Xut có các biếu hiện triệu chứng
lâm sàng như lở loét ở miệng, lưỡi và da kẽ móng chân, với những biểu hiện trên,
chẩn đoán sơ bộ số bò trên bị mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM). Nhàm hạn
chế dịch bệnh LMLM lây lan cho các gia súc khác trên địa bàn thành phố, UBND
thành phố yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện
có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 1500/UBND-TH, ngày 04/7/2017 của
UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
LMLM gia súc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:
1. ủ y ban nhân dân các xã, phường: Thông tin về tình hình bệnh LMLM
gia súc tại xã Đăk Blầ, thành phố Kon Tum; hướng dẫn các biện pháp phòng chống
dịch bệnh LMLM để người chăn nuôi biết và chủ động trong công tác phòng chống;
hướng dẫn nhân dân quản lý, cách ly, xử lý, chăm sóc và chữa trị cho gia súc khi
mắc bệnh LMLM.
2. ủ y ban nhân dân xã Đăk Blà:
- Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức như loa truyền thanh, họp
thôn... thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, thường xuyên theo dõi,
kiểm tra tình hình sức khỏe trên đàn gia súc; khi phát hiện những triệu chứng của
bệnh LMLM trên đàn gia súc phải báo ngay cho UBND xã và Ban Thú y xã đế
kịp thời có biện pháp xử lý.
- Tổ chức quản lý số gia súc mắc bệnh, khuyến cáo người dân không được
chăn thả, không bán chạy số gia súc đang mắc bệnh. Hướng dẫn bà con chăn nuôi
trâu bò, dê không được chăn thả gần các khu vực có gia súc mắc bệnh; thành lập tô
khử trùng tiêu độc, tổ tiêm phòng để triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời
không để lây lan.
- Chỉ đạo Ban Thú y, Thôn trưởng và các hộ có gia súc mắc bệnh triến khai
các biện pháp chống dịch; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến từng thôn, tố
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và các hộ chăn nuôi, các khu vực mua bán, giết mổ gia súc và tiêu thụ các sản
phẩm động vật.
- Phân công cán bộ phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tiến
hành thống kê tong đàn gia súc, lập dự trù vật tư, kinh phí phòng, chông dịch
bệnh LMLM tại địa phương gửi về UBND thành phố (qua trạm Chăn nuôi
Thúy để tống hợp và báo cáo) trưó'c ngày 15/07/2017.
- Khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống dịch; hạn chế tình
trạng mua bán, vận chuyển gia súc trong vùng bị bệnh.
- Bố trí tổ chuyên môn để hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và tống
hợp tình hình dịch bệnh; thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND thành
phố (
quaTrạm Chăn nuôi và th ú y thành phố; theo số điện thoại: 0260.3861303/
để kịp thời xử lý.
3. Phòng Kinh tế thành phố:
- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố,
các huyện và các tỉnh lân cận; kịp thời báo cáo, chủ động đề xuất các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc.
- Phối họp với Trạm Chăn nuôi và thú y, UBND các xã, phường tăng
cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống
dịch cho người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyên, giêt mô gia súc, gia câm nâng
cao nhận thức và có khả năng chủ động tham gia các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh.
4. Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố:
- Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức ngay lực lượng triển khai
các hoạt động giOám sát nhăm phát hiện và xử lý kịp thời các ô dịch, không đê
dịch lây lan ra diện rộng.
- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật; kiểm soát việc vận chuyến,
mua bán, giết mổ động vật, các sản phẩm động vật trên địa bàn thành phô.
- Hướng dẫn các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống dịch
bệnh LMLM gia súc tới từng địa phương.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành
phố để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống kịp thời.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan và UBND các xã,
phường khẩn trương triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN D, N

Nơinhận:
Như trên (t/h);
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Chi cục CN&thú y tỉnh;
- Đ/c PCT UBND TP phụ trách;
- Trang TT-ĐT thành phố (đ/tin);
- Lưu VT. UB(Anh)^c v ^
-
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