ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3968 /UBND-NLN

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi:

- Các Sở:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp, phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên
quan tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn và hướng
dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia
súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các
trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; áp dụng nghiêm
các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt,
vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng… tại khu vực chăn nuôi;
bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.
- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật,
sản phẩm động vật, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về
vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, bổ
sung, xây dựng, đề xuất kinh phí để thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh Viêm
da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm kinh phí mua vắc xin
tiêm phòng, kinh phí công tiêm phòng, kinh phí mua thuốc diệt côn trùng, ruồi
muỗi, ve, mòng…; kinh phí tổ chức chủ động lấy mẫu, giám sát lưu hành mầm
bệnh, kinh phí tham gia chống dịch, trực chống dịch.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình
tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng
bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Viêm da nổi cục.
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- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn, đôn
đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục tại cơ sở;
bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh
phí phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh
Viêm da nổi cục ở cơ sở.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn. Chủ động giám sát dịch
bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh; xử
lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến lây lan dịch bệnh
trên diện rộng.
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng
nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn
nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng… tại khu vực
chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho
gia súc.
3. Ban chỉ đạo 389 Tuyên Quang kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên
địa bàn tỉnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo
Tuyên Quang chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chuẩn bị nội dung, bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền sâu rộng tới
mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về nguy cơ, tác hại và các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện với Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Thường trực Tỉnh ủy
(báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;
- Như trên;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Lưu VT, CV NLN (Toản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

