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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các ngành có liên quan. 

 

Dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò là một loại dịch bệnh nguy hiểm do vi 

rút gây ra, lây lan nhanh trên phạm vi rộng; xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ 

giữa tháng 10 năm 2020, nhưng đến nay nước ta vẫn chưa sản xuất được vắc xin 

phòng bệnh. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục nên dịch bệnh tấn công vào tỉnh 

ta chậm hơn so với các tỉnh ráp ranh và chỉ xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 

03/02/2021; đến 16 giờ ngày 30/3/2021, dịch bệnh đã xảy ra tại 1.184 hộ chăn 

nuôi, 215 thôn, 66 xã của 12 huyện, thị xã, làm 1.622 con trâu, bò mắc bệnh, buộc 

phải tiêu hủy 33 con; dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan ra nhiều địa phương khác.  

Để ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các ngành có liên quan tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 

09/12/2020; Chỉ thị số 29/CT- UBND ngày 29/12/2020 và Thông báo số 80/TB-

UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;  Công điện số 06/CĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT - UBND ngày 

04/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn số 524 /UBND - NN ngày 

15/3/2021 của  UBND huyện; Công văn số 670/UBND-NN ngày 26/3/2021 

trong đó tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

1.1. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi, số 

lượng trâu, bò trên địa bàn để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch  

bệnh, với phương châm xã giữ xã, thôn giữ thôn và hộ giữ hộ, không để dịch 

bệnh phát sinh mạnh hơn.  

1.2. Tập trung nguồn lực và triển khai ngay công tác tiêm phòng vắc xin 

Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn và theo dõi trâu, bò sau tiêm phòng để 

kịp thời phát hiện, xử lý phản ứng sau tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  



1.3. Phân công lực lượng giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm để phát 

hiện sớm, báo cáo kịp thời, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới xuất hiện, không 

để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; trong trường hợp có dịch, khi có gia súc chết 

do dịch bệnh Viêm da nổi cục phải tổ chức tiêu hủy ngay và tổng hợp, báo cáo 

để hỗ trợ cho người chăn nuôi theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.  

1.4. Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực 

chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả; đồng thời, tổ chức 

dùng thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,… bằng các loại như Hantox 

200, Deltamethrin, Formaldes,… để tiêu diệt mầm bệnh và các nguồn lây bệnh.  

1.5. Tập trung hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh, phun thuốc sát 

trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi; 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. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

2.1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương 

thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục; phối 

hợp với các xã, thị trấn chủ động giám sát đàn trâu, bò trên địa bàn huyện. 

2.2.  Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục, công 

tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện; chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các 

loại vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò, tham mưu thành lập các đoàn công tác 

do Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch Viêm da nổi cục tại các xã, 

thị trấn. 

3. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

3.1. Khi có trâu, bò nghi mắc bệnh phối hợp với Chi cục Căn nuôi và Thú 

y tỉnh lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay 

khi mới xảy ra.  

3.2. Chuẩn bị đầy đủ số lượng vác xin phòng bệnh Viêm da nổi cục phục 

vụ công tác tiêm phòng; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ 

chức tiêm phòng theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh; phối hợp với các xã, thị trấn 

kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên 

địa bàn huyện. 

3.3. Phân công cán bộ của Trung tâm xuống các xã, thị trấn hướng dẫn kỹ 

thuật phòng, chống và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh do bệnh Viêm da nổi 

cục cho các địa phương theo đúng quy định; báo cáo hàng ngày trước 15 giờ về Chi 

cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh. 

4. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 02 theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh 

buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định.  

5. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

các bệnh lây từ động vật sang người theo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 



09/3/2021, khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công 

phụ trách thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao 

và Du lịch huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ 

nguy hiểm và tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, dành nhiều thời lượng phát 

sóng để hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành có liên quan, Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Quyết định số 835/QĐ-

UBND ngày 09/3/2021, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Công 

điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT huyện; 

- Các phòng, ngành: Nông nghiệp&PTNT, Văn hóa Thông tin,  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, TT VHTTTT&DL (t/h); 

- Ban chỉ đạo theo Quyết định số 835/QĐ - UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện (p/h);  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  26 xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu VT, NN. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Đức Thịnh 
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