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Thực hiện Công văn số 295/SNN-CNTY ngày 26/02/2021 của Sở Nông 

nghiệp &PTNT về việc rà soát, thống kê, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin 

phòng bệnh VDNC (Viêm da nổi cục) ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh.  

Từ giữa tháng 10/2020, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lần đầu 

tiên xuất hiện tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như trên địa bàn cả nước, đến nay 

bệnh VDNC đã xảy ra tại 356 hộ/112 thôn/45 xã/08 huyện với tổng số gia súc mắc 

bệnh 645 con (07 trâu, 638 bò), chết, buộc phải tiêu hủy 53 con bò/6.785 kg. Thời 

gian qua, dịch bệnh lây lan chủ yếu qua các véc tơ truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve, 

mòng..., hiện nay thời tiết đang chuyển mùa (ấm, ẩm độ cao) tạo điều kiện cho các 

véc tơ truyền bệnh phát triển. Do đó, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh, ở 

phạm vi rộng là rất cao. 

Để chủ động phòng, chống và không để dịch bệnh viêm da nổi cục lây lan ra 

diện rộng. UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Thú y viên, khuyến nông viên trấn khẩn trương rà soát, thống kê 

tổng đàn trâu, bò tại các xã đã, đang có dịch nhưng chưa được tiêm phòng vắc xin 

VDNC và các xã có nguy cơ cao (kể cả các xã chưa có dịch), lập danh sách cụ thể 

số lượng gia súc thuộc diện phải tiêm phòng để đăng ký số lượng vắc xin VDNC 

(theo biểu mẫu gửi kèm) gửi về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trước ngày 

10/3/2021 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

 Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, quyết định việc 

lựa chọn, sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tiêm phòng đạt hiệu quả.  

 Chủ động phối hợp với ngành chức năng, đơn vị cung ứng vắc xin tổ chức 

tập huấn công tác tiêm phòng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; tổ chức lấy 

mẫu, xét nghiệm đánh giá vắc xin sau tiêm phòng. 

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị cung ứng vắc xin và các đơn 

vị liên quan tổ chức theo dõi gia súc sau khi tiêm, kịp thời phát hiện, xử lý các sự 
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cố xảy ra kịp thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý. 

 3. Phòng Nông nghiệp &PTNT 

Căn cứ vào nhu cầu, số lượng đăng ký vắc xin VDNC của các xã, thị trấn 

xây dựng kế hoạch, xem xét bố trí kinh phí (từ nguồn kinh phí phòng chống dịch 

bệnh năm 2021) để mua vắc xin để tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp cho đàn 

trâu, bò thuộc diện tiêm phòng. 

  Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển 

khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 

 


		2021-03-09T14:40:48+0700
	Hoàng Quy


		2021-03-09T15:31:56+0700


		2021-03-09T15:31:56+0700


		2021-03-09T15:31:56+0700




