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Kính gửi: 

       - Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của huyện; 

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
ơ  

 

 

Thực hiện Văn bản số 5377/UBND-NN2 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm 
long móng gia súc trên địa bàn tỉnh;  

Để chủ động phòng, chống bệnh LMLM ở gia súc trên địa bàn huyện, 
UBND huyện Tam Dương yêu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn của 
huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Chủ động, kịp thời tham mưu UBND, BCĐ huyện ban hành các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn 
đốc kiểm tra tình hình dịch bệnh LMLM; đồng thời làm tốt công tác tuyên 
truyền để nhân dân nắm bắt tình hình dịch bệnh; thông tin đầy đủ, kịp thời và 
tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

- Chủ động, phối hợp với Trung tâm văn hóa - TT-TT huyện, UBND các 
xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân 
thấy được tính chất nguy hại của bệnh LMLM gia súc; hướng dẫn nhân dân thực 
hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc, để nhân dân chủ 
động phòng chống theo quy định. 

- Yêu cầu cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y, nhân viên thú y xã, thị trấn 
tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, hướng dẫn 
nhân dân thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng 
chuồng trại, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện có 
gia súc ốm, chết, nghi mắc bệnh LMLM phải báo cáo với UBND xã, thị trấn, 
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức 
lấy mẫu xét nghiệm bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy 
định; phối hợp với chính quyền cơ sở, cơ quan liên quan để giám sát và quản lý 
chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, sản phẩm gia súc 
theo thẩm quyền. 
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- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 
LMLM gia súc trên địa bàn huyện. Tổng hợp, báo cáo hàng ngày về tình hình 
dịch bệnh LMLM và công tác phòng, chống theo quy định.  

 3. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 
bệnh LMLM theo đúng quy định tại Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-
BNN&PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 09/Kh-UBND ngày 15/01/2020 
của UBND huyện về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy 
sản huyện Tam Dương năm 2020. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; hướng 
dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng 
trại và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm 
phòng vắc xin LMLM cho gia súc theo quy định và hướng dẫn của cơ quan thú 
y; tuyệt đối không bán chạy gia súc bệnh; không thả rông gia súc ở địa bàn đang 
xảy ra dịch bệnh; không vứt xác gia súc ốm, chết ra ngoài môi trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để kịp thời 
phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngày từ khi mới xảy ra, không để lây lan 
diện rộng. 

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin và 

phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 theo kế hoạch. 

4. Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể 

Chủ động, phối hợp với ngành nông nghiệp của huyện và UBND các xã, 
thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh 
LMLM, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, để nhân dân thấy 
được tình chất nguy hại của dịch bệnh LMLM gia súc, đồng thời áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn 
liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Nguyễn Minh Thể 
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