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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14 /CĐ-UBND Kỳ Anh, ngày 11 tháng12 năm 2018 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việctăng cườngcông tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã; 

     - Các ban, ngành liên quan. 
 

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT và Trung tâm ứng dụng KHKT - Bảo vệ 

cây trồng vật nuôi huyện, hiện nay dịch Lở mồm long móng (LMLM) gia súc đang 

xảy ra tại thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn làm cho 24con trâu,bò của 14 hộ dânphát 

bệnh LMLM. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những tồn tại, 

hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua thì nguy cơ dịch bệnh 

bùng phát và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất cao.Để kịp thời bao vây, 

khống chế, dập tắt dịchvà chủ động các biện pháp phòng, chống dịch LMLM gia 

súc;Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu Chủ tịchUBND xã, thủ trưởng các đơn 

vị liên quankhẩn trương thực hiện cácnội dungsau: 

 1. Chủ tịch UBND các xã: 

 - Đối với xã Kỳ văn, khẩn trương triển khai ngay và thực hiện đồng bộ các 

biện pháp phòng chống bệnh LMLM; khẩn trươngtổ chức phun hóa chất tiêu độc, 

khử trùng vùng dịch ngày 2 lần, rãi vôi bột khu vực nuôi, bãi chăn thả, lối đi lại và 

tại đầu mối giao thông; lập chốt trực 24/24 giờ tại vùng có gia súc bị bệnh để kiểm 

soát việc vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc, người và phương tiện ra vào vùng 

dịch; ký cam kết với các hộ dân có gia súc bị bệnh nuôi nhốt để điều trị, tuyệt đối 

không được thả rông trâu bò đang bị bệnh; Tạm đình chỉ việc giết mổ, buôn bán, vận 

chuyển trâu, bò trên địa bàn toàn xã. Tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM 

cho trâu, bò chưa được tiêm phòng đợt 2/2018(trừ gia súc đang mắc bệnh)xong 

trước ngày 18/12/2018;rà soát và lập văn bản nhưng con trâu bò bị bệnh chưa được 

tiêm phòng và báo cáo diễn biến dịch LMLM và  kết quả phòng chống dịch cho 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiêp và PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

Bảo vệ cây trồng, vật nuôi)trước 111h ngày 12/12/2018; báo cáo kết quả phòng 

chống dịch bệnhvào lúc 16-17 giờ hàng ngày. 

 - Đối với  UBND các xã:Thông tin đầy đủ tình hình và các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh LMLM gia súc cho các hộ dân biết để chủ động phòng chống, 

chăm sóc sức khỏe cho đàn trâu, bò;tập trung rà soát tình hình dịch bệnh vật nuôi và 
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khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin đợt 2/2018 cho 

đàn vật nuôi đạt chỉ tiêu,kế hoạch huyện giao.  

 - Riêng các xã vùng đệm có nguy cơ bị uy hiếp trực tiếp (Kỳ Tân, Kỳ Trung, 

Kỳ Thư, Kỳ Thọ, Kỳ Tây) tổ chức phun tiêu độc, khử trùng; thường xuyên và phải 

tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM cho số trâu bò chưa tiêm đợt 2/2018, xong trước 

ngày 22/12/2018.  

 Yêu cầu UBND các xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

báo cáo kịp thời diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm cho UBND huyện (qua Trung 

tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi), tuyệt đối không được dấu dịch. 

 2. Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch;tăng 

cường công tác quản lý kinh doanh, buôn bán vận chuyển, giết mổ gia súc; đưa 

100% gia súc vào lò giết mổ tập trung; xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển, 

buôn bán, giết mổ gia súc bị bệnh; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện để chỉ 

đạo kịp thời.  

3. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện cử cán bộ 

chuyên môn bám sát cơ sở kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật và các biện pháp 

bao vây dập dịch; liên hệ Sở NN&PTNT để có đủ vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ 

cho công tác phòng chống dịch và báo cáo kết quả hàng ngày cho UBND huyện 

(qua Phòng NN&PTNT). 

4. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện đôn đốc, chỉ đạo, 

giám sát việc tổ chức thựchiện công tác phòng, chống dịch của các xã. 

5. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 717-QĐ/HU 

ngày 21/6/2018 của BTV Huyện ủy; UBMT Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể cấp 

huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT, UBND các xã tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch và quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã; các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch gia súc, gia cầm huyện; Thủ trưởngcác ngành liên quan khẩn trương thực hiện 

nghiêm túc nội dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch GSGC tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Các đoàn công tác theo QĐ 717; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN; 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Dũng 
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