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Kính gửi:    

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

          - Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Chiềng On; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi 

nói chung và phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò nói riêng đã được 

các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và đã cơ bản kiểm soát 

tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay tình hình 

dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Vân Hồ vẫn đang có diễn 

biến hết sức phức tạp. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm 

soát và hạn chế lây lan, đặc biệt là để bảo vệ được đàn trâu, bò trên địa bàn 

huyện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò. Thường xuyên chỉ 

đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai các giải pháp phòng, chống xâm 

nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức rà soát, thống kê 

hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn; kiểm tra và hướng dẫn người chăn nuôi chủ 

động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, 

nghi mắc bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong 

chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trung, diệt côn 

trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng… tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, 

khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.  

- Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều 

hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm Da 

nổi cục trâu, bò.  

- Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để đề xuất các 

biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp. Tham mưu thành lập chốt kiểm dịch 

(nếu cần) 



- Tổng hợp báo cáo rà soát thống kê các hộ chăn nuôi trâu bò, tổng đàn 

trâu, bò trên địa bàn các xã gửi về thường trực UBND huyện trước ngày 

30/03/2021 (qua Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Châu). 

3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

Phối hợp Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Thông tin, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại, đặc điểm, triệu 

chứng bệnh, cách chẩn đoán, phòng chống bệnh….sự chỉ đạo của địa phương về 

các giải pháp kiểm soát nguy cơ xâm nhiệm bệnh vào địa phương để người dân 

được biết và tham gia thực hiện.  

4. Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Chiềng On 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn, cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, 

sản phẩm gia súc trong nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép qua biên giới, kiên quyết xử lý 

nghiêm các hành vi, vi phạm theo quy định của pháp  

5. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm Da nổi cục trâu, bò.  

- Đối với các xã giáp biên giới CHDCND Lào (xã Chiềng Tương, Phiêng 

Khoài, Chiềng On) chủ động phối hợp với đồn Biên phòng và các cơ quan chức 

năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia 

súc trong nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản 

phẩm gia súc trái phép qua biên giới; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi 

phạm về phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức rà soát thống kê 

các hộ chăn nuôi trâu bò, tổng đàn trâu bò trên địa bàn các xã gửi về thường trực 

UBND huyện trước ngày 30/03/2021 (qua trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Chuyên viên khối KT 

- Lưu: VT, NN, T.(35b). 
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Vì Văn Ngọc 
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