
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

  Số :        /UBND-NN                 Quảng Xương, ngày      tháng     năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

 phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục  

trên đàn trâu,  bò. 

 

                                        Kính gửi:  

                                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                              - Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.                             

 

Theo thông tin từ Hệ thống quản lý dịch bện động vật Việt Nam, tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là 

bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) đang xảy ra tại 15 tỉnh, thành phố với 

trên 2.178 con trâu, bò mắc bệnh và có nguy cơ phát sinh và lây lan rộng. Trên  

địa bàn tỉnh ta, do có tổng đàn trâu, bò rất lớn và chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ; số 

lượng trâu, bò chưa được tiêm phòng vắc xin VDNC trong đợt chính đợt 1 năm 

2022 là rất cao; tỉnh ta năm 2021 dịch đã xảy ra, lây lan trên diện rộng nên mầm 

bệnh tồn tại nhiều trong môi trường; mặt khác, hiện nay thời tiết đang trong mùa 

nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại ve, mòng phát triển là loại véc tơ 

truyền bệnh rất mạnh đối với bệnh VDNC trâu bò, vì vậy nguy cơ dịch bệnh 

VDNC trâu bò xâm nhập, gây bệnh, lây lan rộng và gây thiệt hại cho đàn trâu, 

bò trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất cao. Đặc biệt tại huyện Quảng 

Xương năm 2021 đã xảy ra dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. 

 Trước tình hình trên để chủ động ngăn chặn, phòng chống bệnh VDNC 

trên đàn trâu, bò Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Thủ trưởng các ngành có liên quan thực hiện mọt số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn  

- Tiếp tục phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bện đến 

tận thôn, xóm để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh 

VDNC ngay khi mới được phát hiện; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo 

đúng quy định lên UBND huyện Qua (Phòng nông nghiệp và PTNT và Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện). 

- Khẩn trương rà soát và tổ chức thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc xin 

VDNC cho đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng trong đợt 1 năm 2022 và trâu bò 

mới phát sinh trong diện tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trâu, bò trong diện 

tiêm để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Xác định tiêm phòng vắc xin 

VDNC là giải pháp quan trọng, tiết kiệm, quan trọng và mang lại hiệu quả cao 

nhất trong công tác phòng, chống bệnh VDNC với tình hình hiện nay.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình 

thức về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh VDNC, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ 

thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát 

trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng... bằng thuốc diệt côn trùng, hóa chất 



sát trùng, vôi tại khu vực chăn nuôi bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất tu sửa 

chồng trại chống nóng, chống rét mưa gió để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.  

- Tăng cường công tác quản lý vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên 

địa bàn, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm 

gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; quản lý chặt chẽ công 

tác giống trên địa bàn, đảm bảo gia súc giống đưa vào chăn nuôi phải đủ tiêu 

chuẩn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thú y theo quy định của luật chăn 

nuôi, Luật thú y, đặc biệt là cung ứng trâu, bò giống theo các chương trình, dự 

án trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác quản lý giết mổ, thu gom gia súc, 

kiêm quyết xử lý các cơ sở, hộ giết mổ, thu gom gia súc không đảm bảo theo 

quy định. 

 2. Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn để xác định số lượng trâu, bò thuộc 

diện phải tiêm phòng bổ sung vác xin VDNC yêu cầu đảm bảo đạt tỷ lệ 100% 

trâu, bò trong diện tiêm. 

- Đấu mối với Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa để mua vác xin 

tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò về cung ứng chô các xã, thị 

trấn. 

- Cử án bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn để theo dõi 

tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và tổ chức tiêm phòng vác xin 

Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.  
  3. Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
 Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật./. 

    
Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND huyện (b/c) 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Phòng nông nghiệp (t/h); 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện (t/h); 
- Lưu VT.  

 
 

                           KT.CHỦ TỊCH 
                          PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

                           Hà Thế Anh 
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