
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:         /UBND-PNN 

V/v thực hiện công điện 631/C Đ -TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về tập trung 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 
pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm 

da nổi cục trên trâu, bò 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Yên, ngày        tháng 6 năm 2021 

                        Kính gửi:  
                                       - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

                                       - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
                                       - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 

                                       - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; 
                                       - Các UBND xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1416/UBND-KT ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh  

Sơn La về việc thực hiện công điện 631/CĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống 

bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

Hiện nay trên địa bàn huyện, tính đến hết ngày 10/6/2021 dịch bệnh VDNC 

trâu, bò đã xảy ra trên địa bàn 11 xã: Phiêng Côn, Chiềng Sại, Song Pe, Phiêng Ban, 

Hồng Ngài, Chim Vàn, Háng Đồng, Hang Chú, Tạ Khoa, Mường Khoa, Pắc ngà và 

đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhiều khả năng lây lan ra diện rộng. Tổng 

số gia súc mắc bệnh 59 con bò, đã tiêu hủy 52 con, trọng lượng 7.661 kg. Để công 

tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh VDNC đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt 

hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao: 

 1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp; các Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC theo quy định của 

pháp luật về thú y và hướng dẫn của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Công văn số 1174/UBND-KT ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, chịu trách 

nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh VD NC trên địa bàn huyện; 

chú trọng những nội dung sau: 

 1.1. Đối với các xã đang có dịch bệnh VDNC cần thực hiện công bố dịch 

theo quy định; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng b ộ các giải pháp để kiểm 

soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịc h bệnh lây lan, 

dây dưa kéo dài. 



 

1.2. Tổ chức tốt việc tiêm vắc xin, giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh 

báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng; hướng 

dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; 

tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn ch ặn, tiêu diệt ruồi, 

muỗi, ve, mòng,... truyền bệnh. 

1.3. Có kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch bệnh 

VDNC đảm bảo kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. 

1.4. Giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ  trâu, bò; 

xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ 

trâu, bò nhập lậu từ ngoài huyện, không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ 

và vận chuyển trâu, bò. 

1.5. Kịp thời cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh 

tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC, đảm bảo vệ sinh 

trong chăn nuôi, giết mổ trâu, bò, không sử dụng sản phẩm từ trâu, bò không r õ 

nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. 

1.6. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống bệnh VDNC tại 

cơ sở. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên 

quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các nội dung sau:  

2.1. Bố trí nguồn lực, tham mưu kinh phí để chủ động giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng vắc xin để phòng, chống dịch bệnh; sử 

dụng các loại vắc xin phòng bệnh VDNC được phép lưu hành theo quy định. 

2.3. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh tại 

một số xã, nhất là nơi đang có dịch bệnh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh VDNC theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thú y 

và các văn bản pháp luật liên quan. 

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn  tiếp 

tục tuyên truyền, vận động người chăn nuôi trâu, bò chủ động đăng ký tiêm phòng 

vắc xin VDNC cho trâu, bò theo hướng xã hội hóa (người chăn nuôi tự chi trả kinh 

phí). Lập danh sách, thống kê số hộ, số lượng vắc xin đăng ký tiêm phòng tự 

nguyện và thực hiện triển khai tiêm phòng vắc xin cho các hộ đăng ký. Trước mắt 



 

tập trung triển khai ngay công tác tiêm phòng vắc xin VDNC trâu, bò khi có vắc 

xin được tỉnh cấp. 

5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Kịp thời cung cấp các thông tin về 

tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh VDNC để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.  

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản 

huyện: Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng kịp thời 

phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận 

chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò chưa được kiểm dịch từ bên ngoài 

vào huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;  Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT, PNN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Trịnh Thị Phượng 
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