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V/v tang cuông các bin pháp phông
chng Djch tã 1n Châu phi và viêm da
ni cue trên dan trâu bô.
Kinh gui:

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Htnh phtIc
C&a 16, ngày
14 tháng 4 nám 2021

- UBND các Phung;
- Các Phông ban ngành lien quan.
Hin nay trên dja bàn tinh Ngh An, Djch tá 1cm châu phi và bnh viêm da
ni cc dang din bin phtrc tip. Tai Thj xa Cüa lô, bnh viêrn da ni ciic trên dan
trâu, bô lam cho 26 con b bnh, trong do có 01 con bô vâ 01 con be bj ch&, buc
tiêuhüy.
D chü dng trong ngãn chn djch bnh nguy him nhu Djch tà 1cm Châu
phi, Viêm da ni ciic trên dan trâu bO, hn ch thit hi do djch bnh gay ra và thrc
hin Cong din so 12/CD — UBND ngày 12 tháng 4 nãm 2021 cüa UBND Tinh
Ngh An UBND Thj xã yêu cu Chü tjch UBND các Phu'O'ng, thu trung các ban
ngành cp thj lien quan thirc hin mt s ni dung sau:
1. UBND các phtrrng:
- Huy dng cá h thng chinh trj vào cuc trin khai quyt Iit, dtng b các
giãi pháp phông, chông djch bnh dng vit theo ding quy djnh cüa Lut Thii y,
Thông tu so 07/2016/TT-BNNPTNT; Quyêt djnh 812/QD — UBND cña UBND tinh
Ngh An ngày 19 tháng 3 näm 2019 ye vic ban hành kjch bàn ü'ng phó khân cap
vth bnh Djch tà 1cm Châu phi; Cong van hóa tôc so 124 1/UBND-NN ngày
11/03/2021 ye vic triên khai khân cap các giâi pháp phông, chông djch bnh
VDNC trên trâu, bô
a) Di vâi bnh VDNC: Chi dto ngiiOi chãn nuôi bO kinh phi mua vc xin
tiêm phông 100% trâu, bO thuc din tiêm, mua hóa chat dc hiu Hantox,
Deltox... dê tiêu diet con trüng (nhu ruôi, mui, ye, mông...) là yêu to trung gian
lam lay lan djch bnh VDNC.
b, Di vui DTLCP: Ap diing nghiêm quy trInh chän nuôi an toãn sinh h9c
theo Quyet djnh 3385/QD — UBND ngày 01/10/2020 cña UBND tinh, thirc hin"
06 không" trong phông chông djch bnh: Không dâu djch, không mua ban vn
chuyen 1cm bnh, 1cm chét, khOng giêt mO tieu th lçmn bnh, thjt 1cm chet, khOng
virt xác icm chêt ra mOi truOng, không su diing thiirc an thua d nuôi icm không su
dung nuc sOng ao, h, kenh, mu'o'ng chu'a qua xu 1' dê tarn cho lcm v sinh chOng
trai, cho 1cm ung. Mua con giông có nguôn gôc rO rang, sach bnh, không mua
giông trôi nOi tren th tnthng, thumng xuyen tiêu dôc, khu trüng môi tru?ing chän
nuôi bang vôi bet, hóa chat Iodine, BenKocid...

Chi cho phép tái dan 1cm ti các h chàn nuôi dam bào an toàn sinh h9c Va
kê khai các hot dng chàn nuôi, dã duac UBND phuô'ng, UBND thi xã kiêm tra,
xác nhân
c) Chü dng giám sat djch bnh, kjp thmi phát hin, xi 1,2 dirt dim các ô
djch khi mfd phát hin, m phim vi hep, báo cáo day dü ye tInh hInh djch bnh tr
cap khôi den cap phtthng, Thj theo diing quy djnh hin hành.
d) Chi do, t chtrc t& cong tác tiêm phông vc xin dan vt nuôi vii xuân
näm 2021 dtt 80 % tong dan. Dôi vi bnh Viêm da nOi ciic cho dan trâu bô dam
báo tiêm dt 100% din tiêm theo Cong van so 403/UBND-KT ngày 05/4/2021 cüa
UBND Thj xã ye vic tp trung chi dao cOng tác phông chông bnh Viêm da nOi cijc.
d) T chirc th1rc hin v sinh, khü trüng, tiêu dc mOi trtrèng chän nuOi
theo Kê hoach so 47/KH-KTngày 30/3/202 1 cüa Thj xã Ci.ra Lô ye triên khai phun
tiêu dc khi:r trüng phông chông bnh truyên nhim dng vt dcmt 1 nàm 2021.
e) Tang cithng cong tác quán 1 git m& tiêu thii, vn chuyn, buôn ban
dng vat, san phâm dng vat; dic bit to chüc ngàn chn và xir 12 nghiêm các trung
hçmp vn chuyên dng vat, san phâm dng vt trái phép ra, vào dja bàn.
g) To chirc tuyên truyn v tInh hInh djch bnh gia siic và các bin pháp
phông, chông djch, 'cmi Ich cüa vic tiêm phông, tiêu dc khir trñng, vn dng nhân
dan thrnmng xuyen mua vOi bt khü trüng chuông trii, mOi trithng chän nuOi.
h) Tuyt di khOng h trçm các chü h có 4t nuôi bj bênh, cht buc tiêu
hüy nêu khOng chap hành tiêm phông các 1oi vac xin bat buc cho dan vt nuOi
theo quy dnh cüa 1ut thu y và các van bàn lien quan.
2. Phông Kinh tê:
PhM hçp vi các phông ban ngành lien quan kiêm tra, don dc, chi do
UBND các phu?mg thirc hin nghiêm cong tác phông, chông djch;
3. Phông tãi chInh - Ké hotch Thj xã:
Xem xét, thm djnh kinh phi phiic vii cOng tác phông, chng djch bnh trén
dia bàn
4. Trung tam D1ch viii nông nghip:
- Phân cong can b trrc tip dn các dja phucmng d chi do, hithng dn các
bin pháp k5 thut phông ch6ng DTLCP và VDNC trên dan trâu, bô.
- Tham mru cho UBND Thj xã các bin pháp phông chOng DTLCP và VDNC
trên dan trâu, bô.
- Tng hçmp báo cáo tInh hInh djch bnh trên dja bàn, hang ngày g1ri báo cáo v
Chi ciic chän nuOi thu y và UBND Thj xA ( qua phông Kinh té).
5. Cong an Thj xã:
Chi do hjc lucmng chuc nàng phOi hçmp v&i các don vj lien quan tang cithng
kim tra, kim soát, bt giü' vâ xü 1 nghiêm các tO chirc, cá nhân vn chuyên san
phAm dng vt khOng rö ngun gôc, không dam báo v sinh thu y vá yi phm v
sinh an toàn thirc phm.

6. Phông Van hóa Thông tin, Trung tam Van hóa thông tin và truyên
thông:
Tang ci.rè'ng thông tin kjp thi, chInh xác v din biên tInh hInh djch DTLCP,
VDNC trên dan trâu bô và các bin pháp phông chông djch theo nguyen tàc viira
dam bào yêu câu phông chông djch bênh v1xa on djnh san xuât, tiêu th san phâm
thjt, tránh gay hoang mang trong xa hi.
7. Be nghj U' ban Mt trn To quc, các t chuc doàn the cp thj xã: phi
hçip chat chë vói các phông, ban, ngành chüc nàng, U ban nhân dan các phumg
tuyên truyn, vtn dng và hixmg dn các hi viên, doàn viên, nhân dan thirc hin
các bin pháp phông, chng bnh DTLCP.
Nhn duçc Cong van nay, yêu cu Chü tjch UBND các Phung, các phông
ban ngành lien quan nghiêm tüc thirc hin ni dung trén.!
Nii n/ian:
- Nhu trén;
- S& NN & PTNT(b/c);
- TT Thi iiy, TT HDND Thi xâ (b/c);
- Chi tjch UBND Thj xã (b/c);
- Luu VT.
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