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Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 

                  

Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 13/10/2020 tại một số hộ chăn nuôi bò của thôn 

Bông và thôn Kép III xã Quyết Thắng huyện Hữu Lũng. Sau đó dịch bệnh tiếp tục 

lây lan ra các hộ chăn nuôi ở các xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành phố.  

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ 

trung ương đến cơ sở, đặc biệt Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời nhập khẩu và 

cung ứng vắc xin tiêm phòng bệnh VDNC và đồng thời với sự đồng lòng của nhân 

dân đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vật nuôi hợp lý, đàn gia súc đã 

được đã được triển khai thực hiện hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh. Đến nay 

bệnh Viêm da nổi cục đã được khống chế và kiểm soát hoàn toàn, tất cả các ổ dịch 

trên địa bàn tỉnh đã qua hơn 21 ngày không phát sinh dịch bệnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân liên quan biết để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh trở lại 

bình thường theo quy định của pháp luật. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân tuân thủ nghiêm 

các quy định trong phòng, chống dịch bệnh và áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Cục Thú y; 

- MTTQ và các đoàn thể tỉnh (P/hợp tuyên truyền); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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