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V/v tập trung chỉ đạo công tác
phòng, chống bệnh Viêm da nổi
cục và vệ sinh môi trường trong
chăn nuôi.

Kính gửi:
- UBND các xã Tam Phú.
- Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ;
- Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp;
Hiện nay, trên địa bàn xã Tam Phú đã phát hiện mẫu dương tính với vi rút
gây bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò đối với hộ Nguyễn Thị Nhơn, tổ
3, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ tại phiếu trả lời xét nghiệm
số 373/TLKQ-TYV4-TH ngày 21/4/2022 của Chi cục Thú y vùng 4 (loài động
vật đã được lấy mẫu: Bò).
Trước tình hình trên, UBND thành phố Tam Kỳ có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. UBND xã Tam Phú:
- Khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng,
chống bệnh, triển khai ngay việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường tại thôn
Phú Thạnh và các khu vực tiếp giáp, vận động nhân dân mua vắc xin để tiêm
phòng bao vây phải đạt 80% tổng đàn trở lên đúng theo quy định không để bệnh
lây lan ra diện rộng.
- Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu,
bò vùng có bệnh. Thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn
về quy trình xử lý. Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động mua bán và vận chuyển trâu,
bò đối với hộ/cơ sở chăn nuôi có phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với virut
gây bệnh VDNC. Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp (TT KTNN)
thành phố khoanh vùng, tập trung điều trị ngay trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc
bệnh, tuyệt đối không để hộ/cơ sở chăn nuôi tự ý bán chạy trâu, bò làm lây lan
bệnh. Yêu cầu hộ/cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm sự chỉ đạo về chuyên môn
theo hướng dẫn của TT KTNN thành phố và chú ý công tác vệ sinh môi trường
chăn nuôi, không để xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong cộng đồng
dân cư.
- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh
động vật tại địa phương nhằm kịp thời khống chế, không để lây lan mầm bệnh
trên diện rộng. Các Hội, đoàn thể địa phương xã vào cuộc tuyên truyền, vận
động hộ/cơ sở chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử
trùng (Vôi bột, hoá chất,…) theo hướng dẫn của nhân viên thú y xã và cơ quan
chuyên môn.

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác
phòng, chống bệnh tại địa phương; chú trọng bảo vệ đàn trâu, bò của hộ đã bị
mắc bệnh và ở những hộ chăn nuôi lân cận chưa bị bệnh.
- Thống kê toàn bộ trâu, bò hiện có, chủ động tổ chức giám sát bệnh đến
từng hộ/cơ sở chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển trâu, bò theo đúng
quy định; kịp thời phát hiện bệnh, nghi bệnh và báo cáo Trung tâm Kỹ thuật
Nông nghiệp thành phố để có hướng xử lý;
- Tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ
sinh trong chăn nuôi, sát trùng phòng bệnh và không chăn thả rông gây lây lan
mầm bệnh.
- Thực hiện tốt việc kê khai trong hoạt động chăn nuôi.
- Tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn theo quy định của TT KTNN thành phố
về phòng chống VDNC ở trâu, bò.
2. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố:
Phân công viên chức theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ công
tác kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm; hướng dẫn phòng ngừa, điều trị, đảm bảo đúng
quy trình kỹ thuật, đạt hiệu quả cao.
Định kỳ tổng hợp kê khai hoạt động trong chăn nuôi và cập nhật số liệu
tổng đàn theo quy định gửi về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để theo
dõi, chỉ đạo kịp thời.
3. Phòng Kinh tế thành phố:
- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống bệnh VDNC trên địa bàn xã Tam Phú và các xã, phường lân cận. Phân
công cán bộ trực tiếp phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn xử lý dứt
điểm trường hợp đã có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút VDNC nói trên.
- Phối hợp với TT KTNN phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát
việc điều trị đối với trâu, bò bị bệnh, nghi bệnh đảm bảo về an toàn môi trường.
- Đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC
trong thời gian qua để rút kinh nghiệm và điều chỉnh, bổ sung kịp thời phương
án/kế hoạch phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị Thủ trưởng các Cơ quan, Đơn vị, Đoàn
thể thành phố, Chủ tịch UBND xã Tam Phú khẩn trương triển khai thực hiện các
nội dung nêu trên và phổ biến Công văn này đến từng thôn, các hộ chăn nuôi,
buôn bán, kinh doanh trâu, bò, các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn quản lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Chăn nuôi - Thú y;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- Đội quản lý thị trường số 1;
- Các hội, đoàn thể thành phố;
- CPVP, CV TH;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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