
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số              /UBND -  NN 
V/v chủ động triển khai các biện pháp 

ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu, bò 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Cao Lộc, ngày             tháng 9 năm 2020 

 

 

                 Kính gửi:  

 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện;  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. 

  

Thực hiện Công văn số 1365/SNN-CNTY ngày 25/8/2020 của Sở Nông 

nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn 

nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.  

 Trước tình hình bệnh dịch Viêm da nổi cục (LSD) trên trâu, bò đang có 

chiều hướng lây lan sang khu vực Châu Á. Đặc biệt tại Trung Quốc bệnh được ghi 

nhận vào tháng 8 năm 2019 tại Khu tự trị Tân Cương, dịch bệnh có chiều hướng 

gia tăng, tính đến ngày 27/7/2020 đã có tổng 13 ổ dịch bệnh LSD tại nước này và 

đã lây lan sang tỉnh Quảng Tây trong thời gian từ 15-20/7/2020 với 05 ổ dịch rất 

gần với Biên giới Việt nam. 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, TT Dịch vụ Nông nghiệp 

Cao Lộc, Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện và các đơn vị liên quan chủ động 

triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh LSD cụ thể như sau: 

 1. Đặc điểm nhận biết bệnh Viêm da nổi cục  

 - Các biện pháp phòng, chống bệnh chính bao gồm: Chủ động theo dõi, 

giám sát để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp trâu, bò mắc bệnh, tiêu hủy trâu, 

bò mắc bệnh và tiêm phòng cho trâu, bò. 

 - Bệnh viêm da nổi cục (viết tắt LSD) là bệnh truyền nhiễm do vi rus  gây 

ra trên trâu, bò (Vi rus này không gây bệnh trên người); 

 - Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như: muỗi, ruồi, ve, mòng, 

bệnh có thể lây truyền do quá trình vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh hay sử 

dụng chung máng ăn, uống, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp; 

 - Thời gian ủ bệnh trung bình 4 - 14 ngày. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 10-20%; 

tỷ lệ chết 1- 5%; 

 - Triệu chứng của bệnh: Sốt cao có thể trên 41°C, con vật bỏ ăn, giảm tiết 

sữa, viêm mũi, viêm kết mạc và tiết nhiều nước bọt, sưng hạch bạch huyết bề mặt, 

da và niêm mạc nổi những nốt sần có đường kính 2 - 5 cm, đặc biệt ở vùng da cổ, 

đầu, bầu vú, cơ quan sinh dục và vùng đáy chậu; 

 - Vi rus có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 55°C  trong 2 giờ, 65°C  trong 30 phút. 

Vi rus có thể phục hồi từ những nốt sần trên da được giữ ở nhiệt độ 80°C trong 10 

năm và dịch nuôi cấy mô nhiễm vi rus được bảo quản ở nhiệt độ 4°C trong 6 tháng. 
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Vi rus nhậy cảm với môi trường pH kiềm hoặc a xít; có thể tồn tại ở môi trường 

pH = 6,6 – 8,6 trong 5 ngày ở nhiệt độ 37°C; 

 - Hóa chất sử dụng để diệt Vi rus LSD bao gồm Ether (20%), chloroform, 

formalin (1%), phenol (2% trong 15 phút), sodium, hypochlorite (2 - 3%), hợp chất 

iodine (pha loãng 1:33), Virkon (2%), hợp chất amoni bậc bốn 

(0,5%) và một số chất tẩy rửa như Sodium, Dodecyl, Sunphate; 

 2. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 

  - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại, tính chất nguy hiểm và lây lan của bệnh LSD, vận động 

người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi để giảm thiểu nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ môi trường, khuyến cáo người 

dân sử dụng thực phẩm từ trâu, bò có nguồn gốc đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú 

y; 

 - Tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền sâu rộng, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống để tránh 

việc xâm nhiễm mầm bệnh cũng như các triệu chứng, bệnh tích, của bệnh LSD để 

người chăn nuôi hiểu rõ nếu có nghi ngờ cần báo cho cơ quan chuyên môn xác 

minh lấy mẫu bệnh phẩm; Tăng cường việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 

y, đặc biệt cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở giết mổ trâu, bò trên địa 

bàn; 

 - Phối hợp với phòng Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

giám sát dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện; kiểm tra, xác minh, khi phát hiện có 

trâu, bò nghi mắc bệnh LSD cần lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi Cục Thú y xét 

nghiệm, xác định nguyên nhân; 

 - Chỉ đạo Thú y viên tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển trâu, bò 

ra vào địa bàn tỉnh nếu nghi ngờ có sự xuất hiện của bệnh LSD; lấy mẫu, bảo quản 

để gửi đi xét nghiệm. 

 3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

  - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại, tính chất nguy hiểm và lây lan của bệnh LSD. 

 - Chỉ đạo Thú y viên, đoàn thể tuyên truyền công tác phòng chống bệnh 

LSD trên trâu, bò. Theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi trâu, bò tại địa phương, 

tăng cường hoạt động giám sát của hệ thống Thú y đến từng hộ, trại chăn nuôi, tại 

xã, thị trấn; 

 - Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên trâu, bò và nguy cơ lây lan 

dịch bệnh LSD, để chủ động triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh 

xâm nhiễm vào địa bàn; 

  - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại, tính chất nguy hiểm và lây lan của bệnh LSD, vận động 

người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh thú y trong chăn 

nuôi để giảm thiểu nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ môi trường, khuyến cáo người 
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dân sử dụng thực phẩm từ trâu, bò có nguồn gốc đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú 

y; 

 - Thông tin tuyên truyền đến tất cả người dân trên địa bàn hiểu rõ về sự 

nguy hiểm của bệnh LSD để thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát nguy cơ 

bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. 

 4. Giao phòng Nông nghiệp &PTNT: 

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tăng cường bám sát địa bàn 

và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn  người chăn nuôi các 

biện pháp phòng, chống để tránh việc xâm nhiễm mầm bệnh cũng như các triệu 

chứng, bệnh tích, của bệnh LSD để người chăn nuôi hiểu rõ nếu có nghi ngờ cần 

báo cho cơ quan chuyên môn  xác minh lấy mẫu bệnh phẩm; Tăng cường công tác 

kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc biệt cần tăng cường giám sát, kiểm 

tra các cơ sở giết mổ trâu, bò trên địa bàn. 

 - Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên tại 

các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới về công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật;  

 - Phối hợp với các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn tăng cường giám sát 

việc vận chuyển trâu, bò trên địa bàn toàn huyện đặc biệt là chủ động theo dõi, 

giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với các huyện có các cửa khẩu, đường mòn lối mở 

tại khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm trâu bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc.  

 UBND huyệnyêu cầu Phòng Nông nghiệp &PTNT; Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện; UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở NN&PTNT; 

- CT, các  PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng   Quy 
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