
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /SNN-CNTY 

Về việc tổ chức triển khai Kế hoạch 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục 

trên trâu bò, giai đoạn 2022-2030 
 

          Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bệnh Viêm da nổi cục 

(VDNC) trên trâu, bò đã xảy ra tại 624 hộ/275 thôn/108 xã/11 huyện, thành phố,  

tổng số gia súc mắc bệnh 1.419 con; chết, tiêu hủy 110 con. Từ đầu tháng 

8/2021 đến nay không phát sinh gia súc mắc bệnh, tuy nhiên nguy cơ phát sinh 

dịch là rất cao do: chăn nuôi nhỏ lẻ, tập quán chăn thả tự do khó kiểm soát, 

chuồng trại chưa được vệ sinh sạch sẽ, không đảm bảo an toàn sinh học; chưa 

chú trọng trong việc tiêu diệt các véc tơ truyền bệnh VDNC như: ve, mòng, ruồi, 

muỗi...do địa bàn rộng, nhận thức của một số hộ chăn nuôi chưa cao, còn chủ 

quan do vậy việc báo cáo gia súc ốm nghi mắc bệnh VDNC còn chậm, khi phát 

hiện đã lây lan ra gây khó khăn cho công tác chống dịch. 

Thực hiện Công văn số 5827/VP-KT ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đôn đốc 

triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, 

giai đoạn 2022-2030. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung theo chỉ đạo tại Công văn số 9170/BNN-TY ngày 31/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 

233/KH-UBND ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch phòng 

chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2022-2030 (sau đây gọi chung là Kế hoạch). Trong đó cần chú trọng triển khai 

thực hiện một số biện pháp sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

1.1. Đối với các huyện chưa xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng, chống 

bệnh VDNC của địa phương cần khẩn trương xây dựng, trình UBND huyện, 

thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí và các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Kế 

hoạch của địa phương phải cần có mục tiêu, giải pháp cụ thể và phân công trách 

nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các nội dung Kế hoạch của 

UBND tỉnh. Đề nghị gửi Kế hoạch phòng, chống bệnh VDNC của huyện về Sở 
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Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 30/01/2022 để 

tổng hợp, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

1.2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ 

chức thực hiện phòng, chống bệnh VDNC theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật 

của Cục Thú y, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT những nội dung, giải 

pháp tại kế hoạch, cụ thể một số nội dung sau: 

a) Xử lý ổ dịch 

- Khi có dịch VDNC xảy ra, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016, Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016. 

- Tổ chức tiêu hủy trâu, bò chết do mắc bệnh VDNC theo quy định tại phụ 

lục 06 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; trâu, bò mắc bệnh, 

nghi mắc bệnh VDNC nhưng đã điều trị ít nhất 07 ngày mà không có dấu hiệu 

hồi phục theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, 

muỗi, ve, mòng,… liên tục 03 ngày một lần trong vòng 03 tuần tại các hộ, cơ sở 

chăn nuôi có trâu, bò bị bệnh, nghi bị bệnh VDNC; đồng thời tổng vệ sinh, phun 

thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng 01 lần/tuần trong 03 tuần đối với toàn bộ 

khu vực nguy cơ cao thuộc địa bàn cấp xã có trâu, bò bị bệnh VDNC. 

b) Thời điểm công bố hết dịch là 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh 

cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ, hoặc lành triệu chứng mà không có con vật nào bị 

mắc bệnh hoặc chết vì bệnh VDNC; đồng thời đã thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định.  

c) Chú trọng, tập trung vào giải pháp tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn 

bò (theo kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh: Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022); rà soát cụ thể tổng số con cần phải tiêm. Xây dựng kế 

hoạch chi tiết (số lượng, ngày tháng...), bố trí nguồn lực để tổ chức tiêm mới, 

tiêm nhắc lại cho đàn bò đã được tiêm vắc xin sau gần 1 năm, đảm bảo tỷ lệ tiêm 

đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. 

d) Tổ chức tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời 

điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch VDNC tại địa phương; tại nơi có 

dịch cần thường xuyên tổ chức sát trùng bằng vôi bột, hóa chất và vệ sinh để 

tiêu diệt mầm bệnh. 

e) Xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ sở chăn nuôi để bảo đảm áp 

dụng có hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh 

phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi. 



 3 

f) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng 

nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của 

dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. 

h) Tổ chức ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn 

bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, các sản phẩm trâu, bò qua biên giới. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

a) Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố chủ 

động giám sát dịch bệnh trên đàn trâu, bò, nhất là tại các khu vực đã từng có 

dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử 

lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, còn ở diện hẹp; xử lý nghiêm các 

trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy trâu, bò bị bệnh, chết, vứt xác 

trâu, bò chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; 

b) Trên cơ sở Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND 

tỉnh: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022, chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hóa chất, vật tư để triển khai 

công tác tiêm phòng VDNC trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và theo đúng 

các quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ 

chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, thực 

hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp & PTNT để phối 

hợp, xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TSKT TH; 

- Trung tâm khuyến nông (tuyên truyền);  

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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