
 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH          Ia H’Drai, ngày      tháng 7 năm 2021 
Về việc triển khai một số giải pháp 

phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện 

 

 
   Kính gửi:   

          - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;   

          - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

      - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 2408/UBND-NNTN ngày 14/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai một số giải pháp phòng chống dịch, 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2359/UBND-NNTN 

ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Để chủ động triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự phát sinh và lây lan 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, đặc biệt là bệnh khảm lá 

virus trên cây sắn, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục 

trên trâu bò, Cúm gia cầm, bệnh Dại trên động vật; Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được 

giao khẩn trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Huyện ủy và của Ủy ban nhân dân huyện(1) về công tác phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng (đặc biệt là bệnh khảm lá trên cây sắn); trên đàn vật nuôi (đặc 

                                                           
 (1)  Công văn 829/UBND-TH ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

11/CT-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19; Công văn 

885/UBND-TH ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; Công văn số 936/UBND-TH 

ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Công văn 

972/UBND-TH ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Công văn 979/UBND-TH ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu,bò trên địa bàn 

huyện; Công văn 1009/UBND-TH ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai chỉ đạo của 

UBND tỉnh theo các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn 1034/UBND-TH ngày 13/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tạm dừng, tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ trâu, bò, lợn ra 

vào địa bàn huyện; Công văn 1071/UBND-TH ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khẩn trương 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện; Công văn số 

232/UBND-TH ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn, 

diệt trừ cây Mai Dương; bệnh khảm lá sắn; Công văn số 450/UBND-TH ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tăng cường công tác quản lý bệnh khảm lá virus, bệnh chổi rồng gây haị trên cây sắn. 

. 



 
 

biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục trên trâu bò, 

Cúm gia cầm, bệnh Dại trên động vật). 

2. Ủy ban nhân dân các xã chủ động cân đối nguồn kinh phí được giao mua 

bổ sung vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò (ngoài nguồn vắc xin Ủy ban nhân 

dân huyện đã cấp); tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn và đạt 100% trâu, 

bò thuộc diện tiêm phòng; có biện pháp xử lý đối với những hộ không chấp hành 

việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

3. Đối với bệnh khảm lá trên cây sắn:  

- Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương rà soát diện tích sắn bị bệnh khảm lá 

virus, triển khai các biện pháp phòng chống; tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động người dân kịp thời nhổ, tiêu hủy đối với những diện tích bị nhiễm nặng, không 

thể phục hồi; thực hiện các biện pháp phòng trừ đối với các diện tích có nguy cơ 

nhiễm bệnh hoặc nhiễm nhẹ theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; huy 

động các lực lượng của địa phương cùng tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn người dân 

thực hiện các giải pháp để ngăn chặn bệnh khảm lá trên cây sắn. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến các loại dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các 

giải pháp để phòng chống, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan diện 

rộng. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Bùi Văn Nhàng 
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