
     
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Trà Cú, ngày      tháng 8 năm 2021   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục  
ở trâu, bò trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

______________ 
       
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn;  

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm 
da nổi cục trên trâu, bò; 

Căn cứ Thông báo số 1029/TB-TYV7-TH ngày 18/8/2021 của Chi cục Thú 
y vùng 7 đã phát hiện virus gây bệnh Capripox (CaPV) gây bệnh Viêm da nổi 

cục trên bò tại hộ Thạch Ngọc Xuân, ấp Nô Rè, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Thông báo số 1030/TB-TYV7-TH ngày 18/8/2021 của Chi cục Thú y 
vùng 7 đã phát hiện virus gây bệnh Capripox (CaPV) gây bệnh Viêm da nổi cục 

trên bò tại hộ Sơn Sô Tha, ấp Bến Nố, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; 

Xét Tờ trình số 04/TTr-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và động vật thủy sản huyện Trà Cú và 

Đề nghị số 35/ĐN-CNTY ngày 20/8/2021 của Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y 
huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với các nội dung sau: 
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- Tên dịch bệnh: Viêm da nổi cục.  

- Loài động vật mắc bệnh: Bò.  

- Thời gian xảy ra dịch bệnh: Ngày 16/8/2021. 

- Phạm vi công bố: Trên địa bàn toàn huyện. 

- Các biện pháp phòng, chống dịch: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải 
pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da 
nổi cục ở trâu, bò. 

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

+ Tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
theo quy định tại Điều 27 của Luật Thú y; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện. 

+ Huy động và bố trí mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp cấp bách 

nhằm nhanh chóng khống chế, dập dịch, hạn chế thấp nhất lây lan ra vùng lân 
cận; tổ chức xử lý, tiêu hủy đàn bò mắc bệnh Viêm da nổi cục theo quy định. 

+ Định kỳ hằng ngày báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, 
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện) tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Chăn nuôi và Thúy y 

huyện: 

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh; tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, khẩn trương thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện.  

+ Chủ động đề xuất nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, vaccine, nhân lực 
phục vụ công tác, phòng chống dịch bệnh. 

+ Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ có bò bị tiêu hủy do 
bệnh Viêm da nổi cục. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi 
cục ở bò trên địa bàn huyện khi đủ điều kiện. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục 

vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò theo quy 
định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban 
nhân dân huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng 
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Trạm Chăn nuôi Thú y huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:           

- Như Điều 3;                                              
- TTHU, HĐND huyện; 
- CT, PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

 
 

     
      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH   
 

 
 

 
 

      Huỳnh Văn Nghị 
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