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V/v Triển khai cấp bách các biện
pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
- UBND các xã, thị trấn;

Thực hiện Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực và triển khai các biện
pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Theo báo cáo của các cơ quan chuyên ngành thú y, từ giữa tháng 10/2020
đến nay lần đầu tiên xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục trên gia súc tại 02 xã thuộc
tỉnh Lạng Sơn (xã Quyết Thắng và xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) và 01 xã thuộc
tỉnh Cao Bằng (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) với tổng số trên 147 con bò mắc
bệnh, trong đó có 11 con chết.
Trên địa bàn huyện Cao Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2020, Chi cục chăn
nuôi và thú y Lạng Sơn đã nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số
3003/TYV2-CĐ của Chi cục thú y vùng II, Cục Thú y. Đã phát hiện vi rút Viêm
da nổi cục (LSDV), xét nghiệm 01 mẫu kết quả Dương tính (+) tại thôn Bản
Cưởm, Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Hiện nay, trên thế giới đã có vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục. Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã giao Cục Thú y chỉ đạo các phòng
chức năng, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I và các cơ quan liên
quan đang khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu
khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất
lượng và hướng dẫn sử dụng vắc xin.
Trên cơ sở kết quả điều tra dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm khả năng dịch
bệnh cũng có thể đã xuất hiện ở các xã khác nhưng chưa được phát hiện. Nguy cơ
dịch bệnh lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.
Thực hiện Công điện của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các văn bản chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND
huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các hộ chăn nuôi
trên địa bàn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu tập trung các nguồn lực
và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da
nổi cục trên gia súc theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật; trong đó chú trọng tổ chức ngay những biện pháp sau:
1. Đối với địa phương đã có gia súc có biểu hiện của bệnh, có kết quả
xét nghiệm dương tính (+) với bệnh Viêm da nổi cục
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- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi
cục; nuôi nhốt trâu, bò, dê tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Tổ chức tiêu hủy toàn bộ gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính với
bệnh Viêm da nổi cục, hoặc gia súc trong cùng địa bàn cấp xã (đã có kết quả xét
nghiệm dương tính) có biểu hiện lâm sàng của bệnh Viêm da nổi cục.
- Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có gia súc buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh với
định mức, quy trình và điều kiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐCP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi,
muỗi, ve, mòng,... liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có
biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn
bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận
chuyển trâu, bò ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm
soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình
vận chuyển gia súc ra, vào các xã có dịch.
- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu trên địa bàn
tất cả các địa phương đã phát hiện có bệnh Viêm da nổi cục; trong đó lưu ý, ghi rõ
thông tin tình trạng gia súc khỏe mạnh, gia súc có biểu hiện bị bệnh, thời gian
xuất hiện các triệu chứng của bệnh, tình trạng xuất bán, giết mổ, vận chuyển gia
súc ra khỏi địa bàn xã.
- Tổ chức kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã
có dịch cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia
súc bệnh ra môi trường.
- Tổ chức thông tin, 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; hằng
ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực
nuôi.
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi
cục theo hướng dẫn của Cục Thú y.
2. Đối với các địa phương khác chưa có gia súc có biểu hiện của Viêm
da nổi cục
- Tổ chức thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê) trên địa
bàn.
- Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện
các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền,
cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên
tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
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- Chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, bao gồm
tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng
dẫn của Cục Thú y.
3. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên
trâu bò, UBND huyện yêu cầu:
3.1 UBND các xã, thị trấn
- Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người chăn nuôi chủ
động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị
bệnh, báo cáo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định,
thường xuyên tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng
khu vực nuôi.
- Chỉ đạo Thú y viên, công chức văn phòng phối hợp các trưởng thôn tổ
chức thống kê lại toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê) trên địa bàn. Khi
có dịch xảy ra áp dụng ngay các biện pháp phòng dịch phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản để phát hiện nhanh,
chính xác kịp thời
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, tiêm
phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc.
3.2 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
- Căn cứ tình hình thực tế của địa bàn huyện, xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạch và các giải pháp cụ thể về bệnh Viêm da nổi cục. Chỉ đạo Thú y viên,
khuyến nông viên tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh ở cơ sở, tích
cực tuyên truyền bà con nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo quy định.
- Chủ trì phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn 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.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tốt công tác phòng, chống
dịch đạt hiệu quả cao, thực hiện ngay các biện pháp chống dịch không để lây lan
ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục
theo hướng dẫn tại Công văn số 2150/UBND-NN ngày 04/9/2020 của UBND
huyện Cao Lộc về việc triển khai cấp bách các biện pháp kiểm soát, phòng, chống
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn
chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

4
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, lấy mẫu xét nghiệm,… phục vụ cho
công tác phòng, chống dịch bệnh.
3.3 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa
chất, kinh phí xét nghiệm,… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn,
giám sát, thống kê đàn gia súc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của Chi Cục Thú y; Phát hiện nhanh, chính xác kịp thời dập tắt ổ
dịch không để lây lan ra diện rộng.
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính-kế hoạch huyện chủ động dự trù
kinh phí bằng nguồn ngân sách địa phương và có các phương án hỗ trợ khi có
dịch xảy ra.
- Căn cứ tình hình thực tế chủ động thành lập các Đoàn công tác đi kiểm
tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da
nổi cục trên địa bàn
3.4 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ
quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho UBND huyện bố
trí nguồn kinh phí và có các phương án hỗ trợ khi có dịch xảy ra.
UBND huyện yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ
quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc
kịp thời phản ánh về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, phòng NN&PTNT để tổng
hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/cáo);
- Chi cục Thú y;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính-KH;
- Đội QLTT số 2;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.
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