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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:        /UBND-NN&PTNT  Như Xuân, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp phòng, chống 

bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò. 

  

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
  

 Bệnh Tụ huyết trùng ở trâu, bò là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do 

vi khuẩn gây ra, bệnh lây lan và chuyển biến nhanh trên trâu, bò mắc bệnh. Tình 

hình bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò hiện nay xảy ra và đang diễn biến rất phức tạp 

tại một số địa phương của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại các xã giáp ranh với huyện 

Như Xuân. Hiện nay trên địa bàn thôn Kẻ Lạn, xã Thanh Quân đã có trâu, bò bị 

chết nghi mắc bệnh Tụ huyết trùng, tổng số trâu bị chết phải tiêu hủy là 04 con. 

  Để nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Tụ huyết trùng ở trâu 

bò trên địa bàn huyện, không để lây lan ra diện rộng. Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện có liên 

quan tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh theo quy định, trong đó khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

 + Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi, số lượng trâu, bò trên địa 

bàn; Phân công lực lượng, chủ động triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh trên đàn gia súc của địa phương, tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, 

bản, khu phố để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh 

Tụ huyết trùng ngay khi mới được phát hiện.  

 + Tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện tiêm phòng vacxin Tụ huyết trùng 

cho đàn trâu bò đạt 100% diện tiêm; thực hiện tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng 

cho đàn trâu bò xong trước ngày 30/4/2022. Đồng thời triển khai tiêm phòng bổ 

sung các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022 hoàn thành chỉ tiêu kế 

hoạch đảm bảo đúng tiến độ. 

 + Thực hiện tổng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng tiêu diệt mầm bệnh; kiểm 

soát chặt chẽ tổng đàn trâu, bò của địa phương, tăng cường công tác quản lý vận 

chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc trên địa bàn.  

 + Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình 

thức về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh, tác hại và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Tụ huyết trùng trâu bò; 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 bệnh, 

báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện để 

kiểm tra, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 
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 + Đối với UBND xã Thanh Quân, song song với việc triển khai thực hiện 
các nội dung trên, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc như sau: 

 - Tập trung lực lượng, phân công rà soát, thống kê quản lý chặt chẽ tổng 
đàn trâu, bò của địa phương; ký cam kết giữa người dân với chính quyền địa 
phương không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh 
ra môi trường. Thực hiện nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò trong vùng có trâu, bò nghi 
mắc bệnh. 

 - Thành lập các chốt kiểm soát tạm thời tại các điểm giao thông trọng yếu 
của địa phương, để kiểm soát việc vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò ra, vào 
địa phương, với sự tham gia của lực lượng thú y, công an, dân quân tự vệ…  

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT: tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Tụ 

huyết trùng; tham mưu triển khai, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

 3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 

  + Tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh, tác hại và 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Tụ huyết trùng trâu bò; hướng dẫn người 

chăn nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh 

học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt khuẩn… tại khu vực chăn 

nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất, tu sửa chuồng trại, chống rét, mưa, 

gió để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.  

 + Hướng dẫn, chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc vận 

chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn quản lý; các biện pháp xử lý khi 

phát hiện sai phạm; hướng dẫn phun tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh. 

+ Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; khi có dịch xảy 

ra phải khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh đến các xã, thị trấn. 

+ Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa 

bàn toàn huyện. 

+ Chuẩn bị đầy đủ số lượng vắc xin Tụ huyết trùng phục vụ công tác tiêm 

phòng; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức tiêm phòng 

theo đúng quy định và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

4. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 13: theo chức năng nhiệm vụ 

được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh, buôn 

bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo quy định. 

 5. Các thành viên BCĐ huyện: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Tụ huyết trùng và công tác 

tiêm phòng vắc xin đợt 1/2022 tại điểm phân công chỉ đạo. 

 6. Trung tâm Văn hóa TTTT&DL: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền về tình hình bệnh Tụ huyết trùng, về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh, tác 
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hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Tụ huyết trùng để người dân biết và 

chủ động tham gia phòng, chống dịch. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, trưởng ác phòng, đơn vị có liên quan thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các PCT UBND huyện (b/c); 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, đơn vị: NN&PTNT, Công an 

huyện, Đội QLTT số 13, Trung tâm DVNN, 

Trung tâm VHTTTTDL; 

- Bí thư ĐU các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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