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Tum,

ngày

QtyƠỴnăm

v ề triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Lở mồm long móng
gia súc.

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố;
- Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh tại Công văn số
99/CCCNTY-QLDB, ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc triển khai các biện pháp
phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM), hiện nay đã có 9 con trâu,
bò thuộc 2 thôn của xã Đăk La, huyện Đăk Hà bị mắc bệnh lở mồm long móng
(LMLM). Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa, là thời điểm dễ xảy
ra các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, hơn nữa kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng
vắc xin lở mồm long móng đợt 2 năm 2016 của đàn trâu, bò đã suy giảm mạnh tạo
điều kiện thuận lợi để dịch, bệnh LMLM phát sinh và lây lan.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nhằm hạn chế phát
sinh, lây lan (xã Đăk
La,huyện Đăk Hà giáp ranh một so xã, ph
thành phố) dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. UBND thành phố yêu
câu:
1. ủ y ban nhân dân các xã, phường:
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong Nhân dân bằng nhiều hình
thức (như: loa đài, họp thôn
tổ.) về tình hình dịch bệnh LMLM
xã Đăk La, huyện Đăk Hà cho người dân được biết và các biện pháp phòng,
chống bệnh LMLM. Hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra sức khỏe đàn
vật nuôi, khi phát hiện có các dấu hiệu của bệnh LMLM thì báo cáo ngay cho Ban
thú y xã, phường hay thôn, tổ trưởng để kiểm tra và triển khai các biện pháp
phòng chống bệnh hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Thú y, thôn trưởng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên
đàn vật nuôi đến từng thôn, làng và các hộ chăn nuôi, các khu vực mua bán, giết
mổ gia súc, khi phát hiện gia súc mắc bệnh phải báo cáo ngay cho Trạm Chăn
nuôi và Thú y thành phố và tổ chức bao vây, xử lý ngay ổ dịch không để dịch lây
lan ra diện rộng; Kiểm tra, rà soát, tổng đàn trâu bò hiện có trên địa bàn kể cả số
gia súc mới nhập vào địa phương (lập danh sách các hộ nhận vật nuôi (trâu, bò,
lợn) từ các Chương trình, dự án trong thời gian gần đây để theo dõi) để chuẩn bị
công tác tiêm phòng cho đàn gia súc.
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- Phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố thường
xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh động vật, vận chuyển và giết mổ động
vật.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung sau:
+ Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, làm rèm che chắn mưa tạt, gió
lùa; dọn dẹp, vệ sinh phát quang bụi rậm xung quanh, định kỳ 1 lần/1 tuần phun
thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực chuồng nuôi.
+ Tận thu triệt để các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân cây ngô
(bắp), bột cám gạo, ri mật đường... để làm thức ăn dự trữ hay chế biến thức ăn
cho gia súc.
+ Phải đảm bảo luôn luôn có và đầy đủ nước sạch cho đàn vật nuôi, bổ
sung thức ăn cho đàn gia súc như: các loại thức ăn xanh thô đảm bảo nhu cầu dinh
dưỡng gia súc, cho ăn thêm thức ăn tinh (cám gạo, bột ngô, bột
bổ sung
chất khoáng, vitamin các loại đặc biệt là vitamin để tăng cường sức đề kháng
cho gia súc.
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2. Phòng Kinh tế thành phố:
- Phối hợp với UBND xã, phường và Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố
theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố; kịp thời
báo cáo, chủ động đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM trên đàn
gia súc.
- Chủ trì và phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố chuẩn bị sẵn
sàng các phương án chống dịch. Khi xảy ra dịch bệnh báo cáo ngay cho UBND
thành phố để xử lý kịp thời, nhanh gọn, triệt để và không để dịch bệnh lây lan.
- Chủ trì và phối hợp với UBND xã, phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành
phố tổ chức kiểm tra các hoạt động mua bán động vật, vận chuyển, giết mổ, tiêu
thụ các sản phẩm từ gia súc; phát hiện và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm về mua bán động vật, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc.
3. Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố:
- Phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường các hoạt động giám sát
tình hình dịch bệnh trên dàn vật nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch,
không để dịch lây lan ra diện rộng theo hướng dẫn tại phụ lục 10 của Thông tư
07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
- Phối họp với UBND xã, phường, Phòng Kinh tế thành phố kiểm tra, kiểm
soát việc mua bán động vật, vận chuyển công tác kiểm dịch động vật; kiểm soát
việc vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật, các sản phẩm động vật trên địa bàn
thanh phố.
- 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.
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4. Đài Truyền thành - truyền hình thành phố: Tổ chức thông tin, tuyên
truyền cho nhân dân về:
- Nguy cơ, tác hại của của dịch bệnh động vật và biện pháp phòng chống;
khi phát hiện gia súc, gia cầm ốm hoặc chết bất thường phải báo ngay cho chính
quyền, cơ quan chuyên ngành Thú y để có biện pháp xử lý kịp thời;
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, UBND các xã phường
tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật, chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan và UBND các xã,
phường khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-SỞ N N & PTN T tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- Đ/c PCT UBND TP phụ trach;
- Trang TT-ĐT thành phố (đ/tin);
- Lưu VT. ƯB (K.anh)
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