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HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1698/UBND-NN

Văn Quan, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền các biện pháp
ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi:
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2215/STTTT-TTBCXB ngày 19/11/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn nguy cơ
xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. UBND huyện đề nghị các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân 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; hàng ngày tổng vệ sinh,
phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, tiêm phòng các loại vắc
xin phòng bệnh cho đàn gia súc nhằm kiểm soát, phòng, chống bệnh có hiệu quả,
không để phát sinh, lây lan ra diện rộng.
2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, UBND tỉnh và các quy định về phòng, chống dịch bệnh gia súc và hướng
dẫn của các cơ quan chuyên môn. Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức
trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến, tình hình dịch bệnh và
các biện pháp phòng chống, chú trọng tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ
thống phát thanh của phố, thôn bản…
3. Phản ánh hoạt động của các cơ quan chức năng, tăng cường công tác
kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động
vật lưu thông ra, vào địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận
chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào vùng dịch.
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: tăng cường công tác tuyên
truyền lưu động đến trung tâm các xã; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND
huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con Nhân
dân trên địa bàn huyện các nội dung nêu trên.

Gửi kèm Thông tin về Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; Công văn số
1385/UBND-KT ngày 30/10/2020 cảu UBND tỉnh Lạng Sơn; Công văn số
7530/BNN-TY ngày 30/10/2020 của Bộ Nông nghiệp &PTNT
Đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng IOffice tự in tài liệu, tổ chức thực hiện
công tác tuyên truyền dịch bệnh đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, TT HĐND, MTTQ huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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