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   Kính gửi:  - Thôn trưởng 11 thôn; 

 - Ban biên tập tuyên truyền xã Thạch Hạ. 

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia từ nay cho đến hết 

tháng 12 năm 2020 thời tiết tiếp tục có mưa và trời rét, dự báo đợt rét này sẽ kéo 

dài nhiều ngày, trong đó khu vực tỉnh Hà Tĩnh một số ngày có khả năng xảy ra rét 

đậm, rét hại, nhiệt độ không khí thấp nhất trong đợt rét này dự báo 11 - 13
0
C làm 

ảnh hưởng đến sức khoẻ đàn vật nuôi, lượng thức ăn thô, xanh khan hiếm dần cắt 

đứt nguồn dinh dưỡng chủ yếu của gia súc, gia cầm làm giảm sức đề kháng đàn 

vật nuôi. Bên cạnh đó, việc lưu thông mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm vào 

dịp trước tết Nguyên đán là nguyên nhân phát sinh lây lan nhiều loại dịch bệnh. 

Đặc biệt là bệnh Viêm da nổi cục, đây là bệnh mới đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh (tại huyện Lộc Hà đã có 15 con bị bệnh, huyện Thạch Hà đã có 10 con bị 

bệnh). 

  Để chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật 

nuôi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò hạn chế thiệt hại thấp nhất có thể xẩy 

ra. Ban chăn nuôi Thú Y đề nghị thôn trưởng các thôn triển khai các nội dung sau: 

I. Công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi 

1. Củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín, ấm và 

đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Đối với gia súc, gia cầm non phải có biện pháp sưởi 

ấm riêng. Những ngày rét, nhiệt độ ngoài trời dưới 12
o
C tuyên truyền, vận động 

người dân không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chỗ nuôi 

nhốt có kiểm soát. 

Chủ động dự trữ, bổ sung nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm đặc biệt là 

trâu, bò như thức ăn tinh và thức ăn thô (Cám gạo, ngô, khoai, rơm rạ, cỏ khô…), 

các nguyên tố vi lượng, đồng thời cho gia súc uống nước ấm pha muối với nồng 

độ 0,9%. 

2. Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời, 

thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, 

không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi. 

 3. Chỉ đạo phân công các cán bộ, đoàn thể xuống tận thôn hướng dẫn, kiểm 

tra công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. 

II. Công tác phòng, chống bệnh Viên da nổi cục 

 1. Trường hợp chưa có gia súc có biểu hiện của bệnh Viêm gia nổi cục: 

 - Tổ chức thống kê toàn bộ số lượng và số hộ chăn nuôi gia súc (Trâu, bò, 

dê) trên địa bàn báo cáo Về Ban chăn nuôi thú y trước ngày 31/12/2020. 
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 - Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, 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 các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng 

vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi. 

 - Chỉ đạo các hộ, cơ sở chăn nuôi chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, 

đã qua kiểm dịch theo quy định. 

 - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, bao gồm 

tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. 

 - Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da 

nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 - Khi phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục, báo cáo với Ban 

chăn nuôi Thú y xã và phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi thành phố lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. 

 - Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, sản phẩm từ gia súc 

ra vào, đặc biệt trâu, bò đi qua địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái quy định. 

2. Trường hợp đã có gia súc có biểu hiện của bệnh, có kết quả xét nghiệm 

dương tính với bệnh Viêm da nổi cục: 

- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi 

cục, nuôi nhốt trâu, bò, dê … tại các khu vực có gia súc bệnh, nghi mắc bệnh. 

- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính với 

bệnh Viêm da nổi cục, hoặc gia súc trong cùng địa bàn cấp xã (đã có kết quả xét 

nghiệm dương tính) có biểu hiện lâm sàng của bệnh Viêm da nổi cục. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, 

muỗi, ve, mòng, … liên tục trong vòng 3 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn 

bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh. 

- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận 

chuyển trâu, bò và sản phẩm từ gia súc ra vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết 

thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các 

trường hợp cố tình vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc ra, vào các xã có dịch. 

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn tất cả 

các địa phương đã phát hiện có bệnh Viêm da nổi cục; trong đó lưu ý, ghi rõ thông 

tin tình trạng gia súc khỏe mạnh, gia súc có biểu hiện bị bệnh, thời gian xuất hiện 

các triệu chứng của bệnh, tình trạng xuất bán, giết mổ, vận chuyển ra khỏi địa bàn 

xã. 

- Tổ chức kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã 

có dịch cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia 

súc bệnh ra môi trường. 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động 

giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo 

chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 
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hằng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng 

khu vực chăn nuôi. 

Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục 

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

Vậy đề nghị ban biên tập tuyên truyền xã, tổ công tác phụ trách các thôn, 

trưởng các thôn, triển khai thực hiện tốt các nội dung trên nhằm phòng chống đói 

rét cho đàn vật nuôi, ngăn chặn và hạn chế bệnh Viêm da nổi cục lây lan trên đàn 

trâu bò./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Thành viên tổ công tác các thôn; 

- Ban biên tập TT xã; 

- Địa chính MT; 

- Ban Thú y xã; 

- 11 thôn trưởng; 

- Lưu VP UB./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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