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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2020 

 Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

  - UBND các huyện, thành phố. 
 

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ tháng 10/2020 đến 

nay bệnh Viên da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện tại 05 xã thuộc 

tỉnh Lạng Sơn và 08 xã thuộc tỉnh Cao Bằng với tổng số trên 232 con bò mắc 

bệnh, trong đó có 19 con chết.  

Mặt khác trên cơ sở điều tra dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm nhiều gia súc 

của nhiều hộ chăn nuôi của tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cho thấy, khả năng bệnh 

Viên da nổi cục đã xuất hiện và lây lan ở nhiều địa phương thuộc địa bàn huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; không loại trừ có 

khả năng dịch bệnh cũng có thể đã xuất hiện ở các địa phương khác nhưng chưa 

được phát hiện (do đã có tình trạng người dân bán chạy bò bị bệnh, nghi bệnh). 

Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.  

Bệnh Viêm da nổi cục (tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết tắt là 

LSD) là bệnh truyền nhiễm do vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò . 

Vi rút này không gây bệnh trên người. Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng 

đốt như muỗi, ruồi, ve; tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh; bệnh 

cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung 

máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch; thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 

4 - 14 ngày. Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10 – 20%; tỷ lệ chết khoảng 1- 

5%; triệu chứng chính của bệnh bao gồm: sốt cao (có thể trên 410C), bỏ ăn, 

giảm tiết sữa, da và niêm mạc nổi những nốt sần có đường kính khoảng 2-5 cm, 

đặc biệt là ở vùng da cổ, đầu, bầu vú, cơ quan sinh dục và vùng đáy chậu; các 

biện pháp phòng, chống bệnh chính 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.  

Hiện nay, trên thế giới đã có vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục. Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đã giao Cục Thú y, 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 Viên da nổi cục; 

tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và hướng dẫn sử dụng vắc xin. 
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Để ngăn chặn và chủ động phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa 

bàn tỉnh và thực hiện Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển 

khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, 

bò. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập 

trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thông tin kịp thời, chính xác tình hình bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, 

bò để chủ động phòng, chống và không gây hoang mang trong nhân dân. 

2. Kiểm soát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ, trung chuyển trâu, 

bò; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia 

súc, nhất là trâu, bò không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ, 

không có kiểm dịch của cơ quan thú y, kiên quyết không để bệnh Viêm da nổi 

cục lây lan vào địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy 

sản tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; trong đó, tập trung chỉ đạo tiêm phòng triệt để 

vắc xin gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 

2020  đảm bảo hiệu quả theo quy định.  

4. Các sở, ban, ngành: 

4.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ bệnh Viêm da nổi cục; triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống bệnh trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch và các giải pháp cụ thể về bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò 

trên địa bàn tỉnh.   

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cập nhật tình hình, chủ động phối 

hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động 

giám sát bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

tình hình bệnh trên địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh, 

chủ động lấy mẫu gửi đến các phòng xét nghiệm của Cục Thú y để xét nghiệm 

bệnh. Tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả, phù hợp 

với thực tế; tập huấn cho lực lượng cán bộ thú y cách nhận biết, các biện pháp 

phòng, chống bệnh. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tiêm phòng triệt để 

vắc xin gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 

2020  đảm bảo hiệu quả theo quy định.  
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4.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông 

nghiệp & PTNT đề xuất UBND tỉnh bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống, ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục lây lan vào địa bàn tỉnh. 

4.3. Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm gia súc vào 

địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4.4. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chủ động phối hợp với các sở, ngành 

và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

quản lý thị trường; tập trung kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp 

vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là trâu, bò, sản phẩm 

từ trâu, bò nhập lậu, nghi nhập lậu vào địa bàn tỉnh. 

4.5. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng nắm tình 

hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, 

động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh; phối hợp kiểm 

tra, giám sát việc buôn lậu, vận chuyển gia súc trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4.6. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng 

TTGTĐT tỉnh: Thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các 

biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò để người chăn 

nuôi chủ động thực hiện phòng, chống bệnh. 

4.7. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao đề nghị chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành Nông nghiệp 

và PTNT triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Viên da nổi cục trên 

đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh. 

5. UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo phòng, ban 

liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tổ chức thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê) và số 

lượng  trâu, bò, dê trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, 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 bệnh, báo 

UBND cấp xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện 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 chăn nuôi. 

- Chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của 

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. 
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- Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Viêm da nổi cục:  

+ Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh; 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, có biểu hiện lâm sàng của bệnh Viêm da nổi cục. 

+ 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 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 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 xã có dịch. 

+ Lập cam kết với người chăn nuôi không bán chạy, không giết mổ, 

không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường. 

+ Thực hiện các biện pháp hướng dẫn kỹ thuật trong phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. 

+ Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có gia súc buộc phải tiêu hủy do bệnh Viêm 

da nổi cục theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Cục Thú y; 

- Báo Vĩnh Phúc; Đài PTTH tỉnh;  

- Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NN2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Bùi Hồng Đô 

 


		oanhvtt@vinhphuc.gov.vn
	2020-11-20T14:29:27+0700


		Dobh@vinhphuc.gov.vn
	2020-11-20T15:03:58+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-11-24T13:03:17+0700


		2020-11-24T13:03:31+0700


		2020-11-24T13:03:43+0700




