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phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục tại các địa phương. Tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh những địa phương còn chủ quan, lơ là để chỉ đạo xử lý kịp thời.
b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí phòng, chống dịch bệnh
Viêm da nổi cục để hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT và các địa phương,
phục vụ công tác phòng, chống dịch.
c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
- Tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp trong hoạt động kiểm tra, đôn đốc, công tác tổ chức
phòng, chống dịch tại các địa phương, nhất là các địa phương đang xảy ra dịch.
Phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại các địa phương để
giám sát công tác tổ chức chống dịch, hướng dẫn điều tra dịch tễ, tiêm phòng
bao vây, xác định nguồn lây, vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và kiểm soát
dịch bệnh.
- Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, đánh giá diễn biến, nhận định
tình hình dịch bệnh, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh
chỉ đạo tổ chức triển khai các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả,
sớm khống chế tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.
- Tăng cường kiểm tra hoạt động kiểm tra, phúc kiểm gia súc quá cảnh tại
các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông. Tăng cường công tác kiểm dịch động
vật tại gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ trâu, bò mắc bệnh,
nghi mang mầm bệnh xuất phát từ các địa phương có dịch. Trường hợp cần thiết,
đề nghị cảnh sát giao thông phối hợp hỗ trợ.
- Hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn vaccine Viêm da nổi cục trâu,
bò tiêm phòng phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn
bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 (theo đó, khuyến cáo sử dụng vaccine
Lympyvac (Thổ Nhĩ Kỳ), Mevac LSD (Ai Cập) để tiêm phòng khẩn cấp phòng,
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục). Đồng thời, tăng cường kiểm soát, quản lý
nguồn vaccine tiêm phòng tại các địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
các trường hợp vận chuyển, mua bán vaccine không tuân thủ theo quy định.
3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các địa
phương phối hợp với lực lượng thú y trong công tác kiểm dịch động vật tại các
Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán,
giết mổ động vật, sản phẩm động vật và xử lý các trường hợp vi phạm.
4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối
nguồn kinh phí, đảm bảo đủ, kịp thời hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT và các
địa phương, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu,
bò; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
5. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thuộc liên quan phối hợp với
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Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức phát động
ra quân phun hóa chất diệt côn trùng phòng các bệnh truyền nhiễm ở người,
phòng bệnh Viêm da nổi cục tại các địa phương.
6. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, mua bán động vật, sản
phẩm động vật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định
Tăng cường tuyên truyền các quy định về phòng, chống bệnh Viêm da nổi
cục ở trâu, bò. Vận động người chăn nuôi chủ động mua vaccine để tiêm phòng
cho trâu, bò gia đình mình và hợp tác với thú y cơ sở, chính quyền địa phương
trong việc phát hiện, khai báo nhanh dịch bệnh để được phối hợp xử lý kịp thời.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã
hướng dẫn cho người chăn nuôi về các biện pháp phòng, chống. Tích cực vận
động người chăn nuôi mua vaccine Viêm da nổi cục tiêm phòng và tăng cường
chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho trâu, bò gia đình mình. Đồng
thời, phát hiện báo cáo nhanh dịch bệnh để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp cung cấp nội dung tuyên truyền và địa chỉ mua
vaccine cụ thể để người chăn nuôi liên hệ.
b) Đối với các địa phương đang xảy ra dịch:
- Nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi
cục trâu, bò; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đứng chân địa bàn
để đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công tác chống dịch.
- Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp
kiểm soát, xử lý ổ dịch; tiến hành điều tra dịch tễ, xác định nguồn truyền lây; tổ
chức tiêm phòng bao vây (đảm bảo đạt tỷ lệ hơn 90% tổng đàn thuộc diện tiêm);
thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh (nếu cần thiết); thực hiện cam kết giữ trâu,
bò bệnh tại chuồng, không chăn thả, bán chạy, giết mổ trâu, bò bệnh; nghiêm cấm
hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò tại vùng dịch cho đến khi công
bố hết dịch; hướng dẫn vệ sinh tiêu độc sát trùng và biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt
côn trùng truyền bệnh; hạn chế lây lan, phát sinh các ổ dịch mới; sớm khống chế
dịch bệnh.
- Hàng ngày, tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh, kết quả công
tác tổ chức phòng, chống dịch và nhận định tình hình, đề xuất giải pháp, báo cáo
UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú
y) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.
- Cấp xuất kinh phí từ nguồn dự phòng của địa phương, đảm bảo đủ, kịp
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thời để mua vật tư, dụng cụ, hóa chất, vaccine tiêm phòng… và các chi phí hỗ
trợ cho công tác tổ chức phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp nguồn
kinh phí không đảm bảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
- Trường hợp trâu, bò bệnh chết do dịch bệnh do cơ quan Thú y xác định,
được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018
của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đối với trường hợp
xảy ra rủi ro do tiêm phòng thì được xem xét, hỗ trợ theo Văn bản số
1163/UBND-KTN ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh về việc cơ chế hỗ trợ người
chăn nuôi có gia súc, gia cầm xảy ra rủi ro do tiêm phòng và dịch bệnh.
c) Đối với các địa phương chưa xảy ra dịch bệnh:
- Giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã tích cực hướng dẫn người chăn
nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và phòng,
chống dịch bệnh cho trâu, bò; tổ chức tiêu độc sát trùng và có giải pháp ngăn
chặn, tiêu diệt côn trùng truyền bệnh. Quán triệt người chăn nuôi tự giác báo cáo
dịch bệnh để được phối hợp xử lý kịp thời, tuyệt đối không được giấu dịch. Đồng
thời, tiến hành rà soát, thống kê đàn trâu, bò hiện có thuộc địa bàn. Vận động
người chăn nuôi đăng ký mua vaccine Viêm da nổi cục để tiêm phòng trâu, bò
gia đình mình. Tổng hợp danh sách, số lượng nhu cầu đề nghị Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp liên hệ mua, phục vụ cho công tác tiêm phòng.
- Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, xuất nhập trâu, bò và theo dõi,
giám sát tình hình dịch bệnh; phát huy vai trò hoạt động của thú y cơ sở và
Trưởng cấp thôn trong công tác phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có
biểu hiện bệnh, nghi mắc bệnh để nhanh chóng phối hợp triển khai hiệu quả các
biện pháp chống dịch theo quy định.
- Cấp xuất kinh phí từ nguồn dự phòng của địa phương để hỗ trợ cho công
tác tổ chức phòng, chống dịch bệnh. Cân đối kinh phí mua vaccine Viêm da nổi
cục để tổ chức tiêm khẩn cấp tại các vùng giáp ranh vùng dịch, vùng có nguy cơ
cao thuộc địa bàn quản lý.
d) Chỉ đạo Trung tâm Y tế xem xét, hỗ trợ hóa chất để các địa phượng
tiến hành phun thuốc diệt côn trùng phòng các bệnh truyền nhiễm và bệnh Viêm
da nổi cục tại các địa phương.
đ) Quán triệt lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm
da nổi cục ở trâu, bò chấp hành tuân thủ đầy đủ quy trình phòng, chống dịch
Covid-19 khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.
7. Đề nghị các Hội, đoàn thể: Chỉ đạo các cấp hội trực thuộc, thường
xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành thực hiện các quy
định phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; chủ động mua vaccine

