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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư huyện uỷ,
Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò ngày 01/5/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa
bàn huyện. Sáng ngày 01/5/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai công
tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò dưới sự chủ trì của đồng chí
Lù Văn Cường - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Quyết định số 338/QĐUBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện.
Hội nghị, đã nghe đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện, thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn
huyện từ ngày 31/3/2021 đến ngày 30/4/2021. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có
18 con bò có kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục ở 16 hộ trên địa bàn xã
Viêng Lán, Chiềng Pằn, Sặp Vạt, Tú Nang.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng
chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, kết luận và giao
nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn như sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát tốt tình hình
dịch bệnh không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn (nếu lơ là trách nhiệm để xảy
ra dịch bệnh lan rộng trên địa bàn sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu của
địa phương).
- Làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục
ở trâu, bò:
+ Chỉ đạo các bản thành lập mỗi bản 01 tổ tuyên truyền đến từng hộ dân
tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đăng ký mua vắc xin cho đàn trâu, bò,
để hạn chế dịch bệnh xảy ra (trong thời gian kinh phí hỗ trợ chưa có).
+ Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện biên tập tài liệu để tuyên truyền trên loa đài của
bản, các cuộc họp về dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và
Hạ tầng quy hoạch khu tiêu huỷ gia súc, gia cầm ở các bản trên địa bàn xã, thị trấn
đảm bảo theo quy định, có tính lâu dài.
- Duy trì các chốt kiểm dịch đã thành lập ở các xã đã có dịch bệnh xảy ra.
Riêng UBND xã Mường Lựm phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
thành lập 02 chốt kiểm dịch (01 chốt ở đầu ngã ba Chiềng Hặc đi xã Mường Lựm
và 01 chốt ở đường đi Tân Lập) xong trước ngày 03/5/2021.

- Báo cáo kết quả vận động đăng ký tiêm vaccin về Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp lúc 15h30’ hằng ngày để có kế hoạch triển khai tiêm phòng.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh văn bản chỉ đạo các
xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccin cho tất cả đàn gia súc
trên địa bàn.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm cấm vận chuyển trâu, bò ra ngoài vùng dịch.
- Tham mưu cho huyện thành lập chốt kiểm dịch liên ngành khi cần thiết.
3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổng hợp số lượng đăng ký
tiêm vác xin hàng ngày, báo cáo Thường trực UBND huyện vào lúc 14h30’ qua
Phòng NN&PTNT huyện.
- Liên hệ với đơn vị cung cấp vaccin khẩn trương mua vaccin về tiêm cho tất
cả đàn bò trên địa bàn huyện để hạn chế dịch bệnh lây lan.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản cho từng ngày, từng xã trong việc
phun khử trùng tiêu độc, tiêm phòng vaccin gửi Thường trực UBND huyện
4. Công an huyện
Chỉ đạo Công an xã thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình dịch bệnh
trên địa bàn; phối hợp kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển gia xúc trên địa bàn
phụ trách.
5. Đội Quản lý thị trường số 2
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Công an huyện chủ động tích
cực trong công tác kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển gia súc trên địa bàn
nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền đến các thành
viên về tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò hiện nay trên địa bàn huyện,
để có các biện pháp phòng trừ có hiệu quả. Vận động các thành viên tự nguyện
đăng ký mua vaccin để tiêm cho đàn gia súc đảm bảo đạt tỷ cao.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư
huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống
dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò ngày 01/5/2021./.
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