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Số: 29/TB-UBND Bắc Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò 

  
 Ngày 20/3/2021, đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò . Dự 

làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  Nông nghiệp và PTNT, Tài chính 

– kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp báo cáo tình 

hình dịch bệnh, các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó 

Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau:  

1. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Căn cứ các văn bản quy định, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành 

Quyết định công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò  trên địa bàn xã Phiêng Côn. 

Hoàn thành trước 16h00 ngày 20/3/2021. 

- Thành lập Tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân xã Phiêng Côn và 

vùng lân cận, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao tổ chức triển khai thực hiện các biện 

pháp rà soát, khống chế, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò.  

- Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện Kế hoạch 

triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Viên da nổi cục trâu, bò trên địa bàn 

huyện theo Quyết định số 2319/QĐ -UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện. 

- Khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, cách thức thực 

hiện các biện pháp kiểm soát, khống chế, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trâu, bò, gửi các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện chậm nhất ngày 

22/3/2021. 

- Đôn đốc, thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch (tổng hợp làm rõ: nội dung, nhiệm vụ; nguồn kinh phí thực hiện (kinh phí 

của tỉnh, kinh phí của huyện, kinh phí của xã )). Dự toán kinh phí gửi phòng Tài 

chính – Kế hoạch trước ngày 25/3/2021. 

- Tham mưu UBND huyện có văn bản gửi UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc cấp vaccine, các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ 



công tác phòng, chống dịch Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện. Hoàn thành 

trước ngày 25/3/2021. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tham mưu UBND huyện thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Cử lãnh đạo, viên chức của Trung tâm khẩn trương xuống cơ sở, phối hợp 

với UBND xã Phiêng Côn và xã lân cận  - có nguy cơ lây nhiễm  tổ chức rà soát, thực 

hiện quy trình, các biện pháp kiểm soát, khống chế, phòng, chống dịch Viêm da nổi 

cục trâu, bò theo quy định.  

- Chuẩn bị, đảm bảo trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh. Tổng hợp nhu cầu kinh phí, gửi phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chậm nhất ngày 22/3/2021. 

- Tổng hợp, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về công tác phò ng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò  gửi Trung tâm Truyền thông – Văn hóa 

huyện chậm nhất ngày 21/3/2021 để thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Căn cứ đề nghị của phòng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn thực hiện 

thẩm định, cân đối, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho công phòng, chống 

dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện theo quy định. 

- Thực hiện Thông báo kinh phí và Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND 

cấp xã quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi 

cục trâu, bò theo quy định. 

4. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Căn cứ tài liệu do Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp cung cấp, thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi trên hệ 

thống loa phát thanh, truyền hình (bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc)  và trên Công 

thông tin điện tử huyện về tình hình dịch bệnh, quy trình, cách thức và các biện pháp 

phòng, chống dịch Viêm da nổi cục trâu, bò để nhân dân nắm, thực hiện. 

5. Giao các UBND xã, thị trấn: 

5.1. Các UBND xã, thị trấn: Khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm 

công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò  trên địa bàn quản lý theo 

kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 185/TB-UBND ngày 

01/12/2020 và Quyết định số 2319/QĐ -UBND ngày 04/12/2020. 

5.2. UBND xã Phiêng Côn: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng, chống 

dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò  trên địa bàn (nhất là việc tiêu hủy con gia súc 

mắc bệnh, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng; thành lập các chốt kiểm soát dịch 



bệnh giữa các bản trong xã).  

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ 

tịch UBND huyện tại cuộc họp cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm 

da nổi cục trâu, bò. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch các UBND xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    
- Các cơ quan, đơn vị: NN&PTNT, TC-KH;  
- Trung tâm DVNN; Trung tâm TT-VH;  
- Các UBND xã, thị trấn. 
- LĐ, CV Văn phòng HĐND-UB ND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
Ngô Văn Huynh 
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