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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Hải, ngày  26 tháng 02 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Ban khuyến nông; Ban chăn nuôi thú y; 

- Ban công an xã; 

- Ban văn hóa; 

- Ban cán sự các thôn; 

Thực hiện công điện số 03/CĐ-UBND ngày 25/02/2019 và công văn số 

187/UBND – NN  ngày 26/02/2019 của UBND huyện Kỳ Anh, hiện nay dịch lở 

mồm long móng ở gia súc đang xảy ra tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn làm chết 24 con 

lợn và 15 con đang phát bệnh/tổng số 73 con lợn của 5 hộ dân. Nguồn dịch được 

xác định do lây truyền qua phương tiện vận chuyển (xe tải chở lợn vào tiếp xúc 

mua lợn thịt của các hộ dân). Do tác động của biến đổi khí hậu, vi rút LMLM gây 

bệnh có sự biến chủng và tăng độc lực cao nên gây bệnh ở thể quá cấp tính đã làm 

cho lợn bị bệnh chết rất nhanh và tỷ lệ chết cao tập trung ở lợn từ 15 - 20 kg, dịch 

lây lan nhanh Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những tồn tại, 

hạn chế trong công tác phòng, chống  dịch bệnh thời gian qua thì nguy cơ dịch 

bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất cao. 

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch LMLM gia súc, nhất là dịch 

LMLM trên lợn. Chủ tịch UBND xã yêu cầu ban văn hóa, Ban công an, ban 

khuyến nông, ban chăn nuôi thú y, ban cán sự các thôn thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

 1. Ban văn hóa và ban cán sự các thôn thông báo đầy đủ tình hình dịch bệnh 

LMLM ở đàn gia súc cho các hộ dân biết để chủ động phòng chống chăm sóc sức 

khỏe cho đàn lợn, trâu, bò;  

 2. Ban chăn nuôi thú ý hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, tập trung  rà soát tình hình dịch bệnh vật nuôi và khẩn 

trương  tổ chức triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2019 cho đàn vật nuôi đạt chỉ tiêu, 

kế hoạch. 

 Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bênh gia súc, gia cầm, báo cáo 

kịp thời diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm cho UBND xã và UBND huyện (Qua 

trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi) . Khi phát hiện 

dịch bệnh thì ban cán sự báo cáo ngày cho ban chăn nuôi thý y và UBND xã tuyệt 

đối không được giấu dịch. 

 3. Ban công an  thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các xe vận 

chuyển gia súc về trên địa bàn hoặc đi qua địa bàn xã để tránh lây lan dịch bệnh 

trên địa bàn. Phối hợp với Ban chăn nuôi thú ý tăng cường quản lý giết mổ, kiểm 

tra các hộ tỷ lô không để giết mổ tại nhà và xử  lý nghiêm những trường hợp vận 

chuyển, giết mổ tại nhà. 

 Nhận được công văn đề nghị Ban công an, ban văn hóa, ban chăn nuôi thú y, 

ban khuyến nông và các thôn thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP.; 
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