
 

Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.     

 

Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò và bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi (DTLCP) trên đàn lợn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo 

thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định: Đến ngày 25/5/2021, 

bệnh VDNC đã phát sinh ở 188 hộ chăn nuôi, tại 60 xã, thị trấn của 09 huyện; 

bệnh DTLCP đã phát sinh ở 50 hộ chăn nuôi tại 15 xã của 02 huyện. Tại huyện 

Trực Ninh, bệnh VDNC phát sinh tại 10 hộ chăn nuôi, tại 3 xã (Trực Chính, 

Trực Hùng, Trực Thái); số bò mắc bệnh 18 con, đã tiêu hủy 03 con. 

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn và 

phát triển ổn định đàn vật nuôi trên địa bàn huyện; UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh VDNC trên trâu, bò; các văn bản chỉ đạo của UBND huyện: Số 

234/UBND-NNPTNT ngày 08/5/2021 về tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh 

VDNC trên trâu, bò; số 275/UBND-NNPTNT ngày 21/5/2021 về thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; đồng thời tập trung thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về tình hình 

dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC, 

DTLCP. 

- Thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn 

nuôi, trong đó chỉ đạo mạng lưới thú y nắm chắc tổng đàn lợn, trâu, bò trên địa 

bàn; hướng dẫn cơ sở chăn nuôi dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng dịch, 

đặc biệt quan tâm đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại. 

- UBND xã Trực Chính, Trực Thái, Trực Hùng triển khai quyết liệt, 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu bò, không để 

dịch bệnh lây lan. 
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- Báo cáo kịp thời khi phát sinh ổ dịch về UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện). 

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

hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo 

cáo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Phạm Trọng Duy 
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