ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 773 /SNN-CNTY

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v tập trung kiểm soát dịch bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Kế
hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang
năm 2021;
Căn cứ Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm
da nổi cục trên trâu, bò;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1233/UBND-NLN ngày
04/5/2021 về việc tập trung kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh,
theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 06/5/2021, bệnh đã xuất
hiện tại 15 hộ, 14 thôn của 11 xã (Kim Quan, Kiến Thiết, Hùng Lợi, Phúc Ninh,
Chiêu Yên, Thái Bình, Chân Sơn, Phú Thịnh - H. Yên Sơn; Năng Khả, Sơn Phú H. Na Hang; Thượng Lâm - H. Lâm Bình). Tổng số bò mắc bệnh 23 con.
Để kịp thời khống chế và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch
bệnh VDNC gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày
09/12/2020, Văn bản số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021; chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Văn bản số 3968/UBND/NLN ngày 14/12/2020, Văn bản số
1233/UBND-NLN ngày 04/5/2021, tập trung thực hiện một số nội dung sau:
a) Đối với các huyện đã có trâu bò mắc bệnh (có dịch xảy ra)
Tập trung mọi lực lượng nhanh chóng bao vây, khống chế ổ dịch. Thực
hiện cách ly, nuôi nhốt cố định, bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng,
phòng chống nhiễm trùng kế phát cho trâu, bò mắc bệnh; thực hiện các biện
pháp ngăn chặn không cho côn trùng hút máu tiếp xúc với trâu, bò bị bệnh.
Thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng liên tục 02
ngày/lần trong 3 tuần tại nơi có trâu, bò có biểu hiện mắc bệnh, nghị mắc bệnh;
đồng thời thực hiện 02 lần/tuần tại các khu vực có nguy cơ cao, xung quanh hộ có
trâu, bò mắc bệnh.
Đối với trâu, bò mắc bệnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể từng địa phương và
diễn biến dịch trên địa bàn có biện pháp xử lý cho phù hợp đảm bảo đúng quy định,
hạn chế đến mức thấp nhất mức độ lây lan dịch bệnh, thiệt hại cho người chăn nuôi
và ngân sách Nhà nước.
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Quản lý chặt chẽ trâu, bò mắc bệnh đã khỏi bệnh về lâm sàng; xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình vận chuyển ra, vào địa bàn có dịch.
Tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là
trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn, bản để người chăn nuôi thực hiện
nghiêm nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch bệnh.
Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho trâu, bò chưa có biểu hiện
mắc bệnh; chủ động thực hiện việc kê khai chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, khi có
trâu, bò mắc bệnh VDNC phải báo cho chính quyền, nhân viên thú y ngần nhất
để tổ chức các biện pháp phòng, chống theo quy định.
b) Đối với các huyện chưa có trâu bò mắc bệnh
Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương, nghiêm túc triển khai
đồng bộ các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp
giấu không báo, dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; Áp dụng các biện pháp kỹ thuật
trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt
ruồi, muỗi, ve mòng... tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng
chất để nâng cao sức đề kháng cho trâu, bò.
Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật,
sản phẩm động vật, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về
vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật theo quy định.
Chỉ nhập, tiếp nhận trâu, bò rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y;
Duy trì hoạt động của các lực lượng liên ngành tại các Trạm kiểm dịch
động vật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm
động vật cảm nhiễm với bệnh Viêm da nổi cục; kiên quyết xử lý các trường hợp
cố ý vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi ra từ vùng có dịch.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở
a) Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn
tăng cường hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi thường
xuyên, kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Căn cứ khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủng loại vắc xin
phòng chống bệnh VDNC, có trách nhiệm làm việc với đơn vị kinh doanh vắc
xin để kịp thời cung cấp vắc xin theo nhu cầu tiêm phòng của địa phương (kinh
phí mua vắc xin và tiêm phòng do người chăn nuôi chi trả).
Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển động
vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh đặc biệt là trâu, bò và các sản phẩm
từ trâu, bò theo đúng quy định.
b) Trung tâm Khuyến nông
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thường xuyên, hiệu quả
với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác
thông tin tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng,
chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.
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Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố
hướng dẫn hệ thống khuyến nông, chăn nuôi và thú y cấp xã trong việc hướng
dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình
bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi
cục Chăn nuôi và Thú y, ĐT: 02073 822 455) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (Phối hợp);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở;
- Chi cục CNTY; TT Khuyến nông (Thực hiện);
- Lưu: VT, CNTY.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Việt

