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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,  

chống bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò 
 

 

 

 

 Hiện nay trên địa bàn thôn Nam Phong và Trung Phong đã xuất hiện trâu 

bò bị bệnh Lở mồm long móng, làm cho 24 con trâu bò của 12 hộ dân phát bệnh. 

Để thực hiện tốt Văn bản số 1877/UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

huyện Kỳ Anh và công tác khống chế và bao vây ổ dịch, hạn chế mầm bệnh phát 

tán ra diện rộng. 

 Ủy ban nhân dân  xã yêu cầu  Ban chỉ huy các thôn và Ban ngành, tổ 

chức có liên quan khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Đối với Ban chỉ huy các thôn: 

- Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc nuôi dưỡng, nâng 

cao sức đề kháng cho vật nuôi, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi làm giảm 

sức đề kháng của vật nuôi; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn; không 

mua giống gia súc tại vùng đang có dịch, mua giống không rõ nguồn gốc; không 

giết mổ, tiêu thụ sản phẩm gia súc mắc bệnh, không thả rông, không tự vận 

chuyển gia súc mắc bệnh LMLM ra khỏi vùng dịch,  

- Các hộ gia đình thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ và  

định kỳ 1lần/tuần thực hiện tiêu độc khử trùng bằng các chất sát trùng nước vội 

20%, vôi bột, Formol, Chlorine, lodine ... 

- Tuyên truyền nhân dân không được giấu dịch, khi phát hiện dịch phải 

báo cáo kịp thời cho thôn, xã; nếu có trâu bò chết vì dịch báo cáo để thôn, xã có 

biện pháp tiêu hủy. 

- Rà soát tổng đàn và để tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM cho 

số trâu bò chưa được tiêm phòng năm 2021 ( thời gian nộp danh sách qua đ/c 

Xuân, Chủ tịch Hội ND xã  trước ngày 05/12/2021) 

- Tổ chức triển khai tổng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng, rải vôi trong 

tại các điểm trọng yếu lây bệnh và tổng dọn vệ sinh môi trường nông thôn gắn 

với chương trình xây dựng nông thôn mới  

 - Thường xuyên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn thôn nếu thấy có dấu hiệu vi phạm theo quy 

định thì báo cáo kịp thời cho UBND xã để xử lý. 

- Chủ động địa điểm, phối hợp UBND xã để tiêu hủy nếu có trâu bò chết 

và tổ chức xử lý tiêu hủy theo đúng quy định. 
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2. Ban thú y, Ban nông nghiệp xã 

- Ban thú y xã chủ động xây dựng dự trù kinh phí, vật tư, phân bổ thuốc 

khử trùng, vôi để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống 

chế dịch bệnh và nhanh chóng kiểm soát sự lây lan.  

 - Cán bộ thú y xã, thú y viên cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn hướng 

dẫn nhân dân phòng chữa bệnh và phối hợp với các ngành liên quan, cơ quan 

chuyên môn cấp trên và các thôn tăng cường giám sát dịch bệnh... 

 - Tổng hợp tình hình, báo cáo lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo kịp thời.  

3. Ban văn hóa xã: Thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền 

thanh của xã những thông tin kịp thời cho người dân về diễn biến tình hình dịch 

bệnh, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch theo 

nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm gia súc, tránh gây hoang mang trong xã hội. 

4. Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 23-QĐ/ĐU 

của BTV Đảng ủy, UBMT tổ quốc, các Ban ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp, 

chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người chăn nuôi thực hiện 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM và quản lý vận chuyển, 

giết mổ gia súc đạt kết quả cao nhất. 

Trên đây là thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống bệnh LMLM trên đàn gia súc, đề nghị Ban, ngành có liên quan và Chi ủy-

BCH các thôn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- UBMTTQ, các Ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Đoàn công tác theo QĐ 23 của BTV Đảng ủy; 

- Chi ủy –BCH các thôn; 

- Lưu: VP./. 

Gửi bản giấy và bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Yên  

 


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2021-11-29T22:49:59-0800


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2021-11-29T22:52:23-0800




