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Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Công văn số 1837/SNN-TSKTTH ngày 06/11/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Lở 

mồm long móng ở gia súc. Hiện nay thời tiết đang diễn biến bất thường do 

chuyển mùa, ban ngày nắng, sáng sớm và đêm nhiệt độ giảm, sương mù, nên 

nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi là cao. Trên địa bàn tỉnh tính đến 

ngày 03/11/2020, đã có 70 con trâu, bò mắc bệnh (50 con bò, 20 con trâu) của 

18 hộ/04 thôn/03 xã, thị trấn/02 huyện (Chi Lăng và Bình Gia). Nguyên nhân: Ở 

huyện Chi Lăng do nhập trâu về nuôi không qua kiểm dịch vận chuyển, người 

dân phát hiện trâu ốm không khai báo với cơ quan chuyên môn; Ở huyện Bình 

Gia do tái phát từ ổ dịch cũ ở một số xã trâu, bò chưa được tiêm phòng vắc xin 

LMLM. 

  Để ngăn chặn kịp thời dịch LMLM trên địa bàn huyện, UBND yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp tập trung và khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh 

LMLM cho gia súc; Tuyên truyền người dân tăng cường tiêm phòng cho vật 

nuôi; Thực hiện tốt các biện pháp nuôi cách ly trước khi nhập đàn, áp dụng chăn 

nuôi an toàn sinh học, thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm 

tiêu diệt mầm bệnh, đồng thời thực hiện tốt “5 không” trong phòng chống dịch 

bệnh (không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; 

không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không chăn thả rông hoặc vận chuyển gia 

cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi 

trường). Khi phát hiện gia súc có biểu hiện ốm, chết cần báo ngay cho cơ quan 

chức năng để kịp thời xử lý.  

b) Đối với nơi đang có dịch LMLM xảy ra 

 - UBND các xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bố trí nguồn lực cho công 
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tác phòng, chống bệnh LMLM trên địa bàn nhằm khống chế không để bệnh 

LMLM lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, tăng cường giám sát dịch 

bệnh, hướng dẫn khoanh vùng và kiểm soát chặt chẽ vùng dịch bệnh theo quy 

định; hướng dẫn chăm sóc, cho ăn thức ăn mềm, dễ nuốt và tuyệt đối không thả 

rông để hạn chế lây lan. Tổ chức tiến hành phun tiêu độc khử trùng khu vực ổ 

dịch, khu chăn nuôi, chuồng trại theo quy định.  

- Tiếp tục tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi ký cam kết và thực hiện 

nghiêm túc "5 không"; đặc biệt các hộ có trâu, bò mắc bệnh phải nuôi nhốt và 

cách ly. Thực hiện cách ly triệt để và đánh dấu gia súc mắc bệnh, quản lý chặt 

chẽ để ngăn chặn lây lan. 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM bao vây phải đạt 80% tổng đàn gia 

súc. Triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bệnh LMLM tại các 

xã vùng uy hiếp đạt hiệu quả tốt nhất không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Khuyến cáo nhân dân không nên tái đàn trâu, bò, lợn trong thời gian 

đang có dịch tại địa bàn, nhằm giảm thiệt hại đến kinh tế hộ gia đình. 

- Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành theo quy định 

của pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

c) Đối với nơi chưa có dịch LMLM xảy ra 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện ổ dịch và xử lý 

kịp thời, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, nơi có đàn 

gia súc chưa được tiêm phòng triệt để. 

- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM phải đạt trên 80% tổng đàn 

gia súc.  

- Thường xuyên kiểm soát nghiêm việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia 

súc ra vào trên địa bàn. 

2. Phòng nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh LMLM theo quy 

định tại Thông tư 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Và các văn bản chỉ đạo 

của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.  Chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi, chợ buôn 

bán, cơ sở giết mổ… 

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 

vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn, kiên quyết 

xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 
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- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, thuốc sát trùng, các phương tiện, vật tư thú y 

chủ động áp dụng các phương án ứng phó với dịch bệnh, tổ chức kiểm soát chặt 

chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động lưu thông ra, vào địa bàn. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung trên. Thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện qua Phòng 

Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn qua số điện thoại 0985 833 809 để phối 

hợp xử lý kịp thời./. 

 
  

 

Nơi nhâṇ: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu. Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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