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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 15/CĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

 

                 Hương Khê, ngày  02 tháng 12 năm 2019 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch Lở mồm long móng cho đàn gia súc 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

- Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn  dịch Lở mồm Long móng (LMLM) 

gia súc xuất hiện tại 4 xã  Gia Phố, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Trạch, đã 

làm cho 67 con gia súc (trong đó 15 con trâu, 52 con bò) của 39 hộ dân, thuộc 10 

thôn bị mắc bệnh. Qua kiểm tra cho thấy, nguyên nhân  để xẩy ra dịch bệnh là do 

một số hộ dân không thực hiện tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn gia súc; công 

tác phát hiện và tổ chức chỉ đạo phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tiêm phòng 

đợt 2 năm 2019 chưa quan tâm, còn chủ quan. 

Để khống chế, bao vây, ngăn chặn dịch Lở mồm long móng trên đàn gia 

súc, không lây ra diện rộng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Đối với UBND 4 xã Gia Phố, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Trạch: 

- Thông báo trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn về tình hình dịch bệnh 

LMLM trên đàn gia súc đã xẩy ra trên địa bàn xã và hướng dẫn các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc, chữa trị, quản lý gia súc bị bệnh, …. để mọi người dân, hộ chăn 

nuôi nắm biết, chủ động phòng, chống. 

- Phân công thành viên BCĐ PCDB động vật; cán bộ, công chức xã về tận 

các thôn để tuyên truyền, quán triệt các nội dung nhiệm vụ phòng, chống dịch 

LMLM. 

- Tổ chức họp các hộ chăn nuôi, các hộ giết mổ, kinh doanh gia súc, sản 

phẩm gia súc trên địa bàn xã để quán triệt, chỉ đạo các nội dung phòng chống 

dịch, như: Các hộ chăn nuôi thực hiện ngay công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng 

tại khu vực chăn nuôi, chuồng trại bằng hóa chất, vôi bột; nhốt gia súc bị bệnh tại 

chuồng để xử lý thuốc hàng ngày (mỗi ngày ít nhất 2 lần tại khu vực nhốt và chữa 

bệnh gia súc); tiêu hủy, chôn xác gia súc bị chết (nếu có) đảm bảo quy định; riêng 

đối với số lợn bị bệnh phải tổ chức tiêu hủy ngay. Tạm dừng việc giết mổ gia súc 

trong vùng dịch. 

- Tổ chức tổng dọn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn xã (tại chuồng trại 

hộ gia đình, xung quanh tuyến đường trước nhà, các tuyến đường chính trong 

thôn, trực đường chính vào khu chăn nuôi và đấu nối với đường liên thôn, trục 

đường chính, chợ và khu vực kinh doanh buôn bán sản phẩm gia súc), trong đó 
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tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện tại các thôn xẩy ra ổ dịch và các thôn giáp 

ranh, liền kề. 

- Lập chốt kiểm dịch, cắm biển báo vùng có dịch Lở mồm long móng, 

thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, khi phát 

hiện gia súc bị bệnh phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn. 

- Chỉ đạo giao nhiệm vụ Đoàn công tác do UBND xã thành lập, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát công tác vận chuyển, buôn bán gia súc ra, vào địa bàn 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức rà soát tiêm phòng bao vây, tiêm bổ sung cho số gia súc chưa 

được tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch triệt để, không bỏ sót. Thực hiện 

thống kê, nắm chắc tổng đàn trâu, bò và lợn  hiện có trên địa bàn để quản lý, 

theo dõi. Hằng ngày báo cáo tình hình dịch và kết quả triển khai thực hiện về 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng 

dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện) trước 16 giờ để tổng 

hợp, chỉ đạo. 

 2. Đối với UBND các xã, thị trấn còn lại: 

 - Tổ chức thông báo về tình hình dịch bệnh LMLM đã xẩy ra trên địa bàn 4 

xã trong huyện và hướng dẫn các biện pháp tổ chức phòng, chống dịch để mọi 

người dân biết chủ động phòng chống dịch bệnh (ký cam kết 5 không, thực hiện 

vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêu độc, khử trùng, …). Phân công cán bộ, công 

chức xã, thành viên BCĐ PCDB động vật  xuống các thôn, Tổ dân phố để tuyên 

truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện. 

- Tổ chức rà soát, nắm chắc tổng đàn trâu, bò, lợn để theo dõi, quản lý và tổ 

chức tiêm phòng bổ sung đối với số gia súc chưa được tiêm hoặc hết thời gian 

miễn dịch. Tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực chăn nuôi và các 

địa điểm liên quan; thường xuyên rà soát tổng đàn để thuận tiên trong việc quản 

lý  mua bán, vận chuyển trong thời gian có dịch theo quy định. 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động 

vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát 

huy vai trò tổ giám sát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố để kịp thời phát hiện sớm ổ 

dịch và tổ chức bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch khi đang ở diện hẹp. 

* Gắn với việc triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch 

LMLM gia súc, yêu cầu các xã, thị trấn không được chủ quan, lơ là và và tiếp tục 

tập trung, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.   

3. Các phòng, ngành liên quan: 

3.1. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi: 

 Phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn, trong đó tập trung 4 xã đã xẩy ra 

dịch để kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo xã thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. Tham mưu đảm bảo hóa chất hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tiêu độc, 

khử trùng. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong việc phòng, chống và chữa trị 

bệnh LMLM gia súc để mọi người dân trên địa bàn biết, thực hiện có hiệu quả. 
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Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh, kết quả 

thực hiện công tác phòng, chống dịch của các địa phương về UBND huyện để kịp 

thời chỉ đạo. 

3.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các 

địa phương; tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác 

phòng, chống dịch để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức các biện pháp bổ cứu 

phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết, tổng hợp báo cáo diễn biến dịch và kết quả 

phòng, chống dịch cho UBND huyện, UBND tỉnh theo quy định; tham mưu 

UBND huyện ban hành các biện pháp bổ cứu phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết. 

3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tham mưu, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh LMLM trên gia súc theo quy định. 

3.4. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

 - Chủ động phối hợp với phòng NN PTNT, Trung tâm Ứng dụng 

KHKT BVCTVN, UBND các xã, thị trấn cập nhật, thông tin kịp thời, chính xác 

về tình hình, diễn biến bệnh LMLM trên đàn gia súc, DTL Châu Phi và các biện 

pháp phòng, chống dịch để tuyên truyền cho mọi người dân, hộ chăn nuôi nắm 

biết phòng, chống dịch. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền về phòng, chống dịch ở các địa phương trên cổng thông tin điện tử huyện, 

hệ thống tuyền thanh - truyền hình và hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, xóm, tổ 

dân phố. 

4. Các phòng, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ bám sát địa bàn 

đã phân công để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả. 

5. Đề nghị  y ban MTTQ, các đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hướng dẫn 

người chăn nuôi thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh dịch 

tả lợn Châu phi một cách hiệu quả nhất. 

6. Đề nghị Trưởng các Đoàn công tác theo Quyết định số 682-QĐ/HU của 

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các thành viên Đoàn về tận cơ sở, hướng 

dẫn, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện kịp thời, nghiêm túc Công điện này./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Chi cục Chăn nuôi - Thú y;                                                                                                                                                                               
- TT Huyện uỷ;                                 (Để B/c) 
- TT HĐND huyện;                                                                                                                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ huyện và các đoàn thể; 
- Đảng ủy các xã, thị trấn; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT,TTUD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Kỳ 
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