
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 1393/UBND-NN&PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi 

cục trên trâu, bò 

Tràng Định, ngày 24 tháng 11 năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 7; 

- 02 Đồn biên phòng (Pò Mã, Bình Nghi); 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1385/UBND-KT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai cấp bách các biện pháp kiểm soát, 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

Đến thời điểm hiện nay bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, tại địa bàn 

huyện Tràng Định đã xuất hiện ở thôn Quyền A2, xã Hùng Sơn. số bò mắc bệnh 

là 07 con bò của 05 hộ/63 con tổng đàn trâu, bò của thôn; thời tiết biến đổi bất 

lợi là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan và hiện Việt Nam chưa 

nhập khẩu vắc xin và chưa có thuốc điều trị được bệnh Viêm da nổi cục; các hoạt 

động buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có xu hướng gia tăng 

mạnh trong những tháng cuối năm. Vì vậy, nguy cơ lây lan bệnh Viêm da nổi 

cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện là rất lớn làm ảnh hưởng tình hình phát triển 

chăn nuôi. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

và cơ quan có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò 

và nguy cơ lây lan dịch bệnh để kịp thời đề xuất tham mưu cho UBND huyện 

các biện pháp xử lý; 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

nắm bắt tình hình, kiểm tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện về tình hình trâu, bò mắc bệnh; 

- Tham mưu thành lập Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn trâu, bò bảo đảm phát hiện sớm, 

chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật kịp thời, hạn chế không để dịch bệnh 

lây lan ra diện rộng; thực hiện tốt công tác phòng chống, khoanh vùng dập dịch 
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khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Chỉ đạo thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng thường xuyên tại các ổ dịch 

và thôn có dịch; các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như những nơi 

chăn thả tập trung, buôn bán gia súc, các cơ sở giết mổ, các cơ sở chăn nuôi;  

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc và phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các hoạt động vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn huyện bất hợp pháp; 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét 

nghiệm phải tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-83:2011/BNNPTNT 

được ban hành theo Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phải được gửi đến phòng xét nghiệm 

của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện 

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

về triệu chứng nhận biết bệnh, nguy cơ, tác hại và cách phòng chống các dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm. 

4. Đội quản lý thị trường số 7 

 Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình thị trường để kịp thời phát 

hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để nhập lậu, đầu cơ, nâng giá hoặc 

không niêm yết giá, đối với các loại thực phẩm tươi sống. Tăng cường phối hợp với 

Phòng nông nghiệp và PPTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, thường xuyên 

kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sơ chế, kinh doanh, vận chuyển thịt trâu, bò vi 

phạm các quy định, kiểm dịch, nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. 

5. Đồn biên phòng Pò Mã, Bình Nghi 

Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện, các lực lượng chức năng, 

UBND các xã biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý 

ngay từ biên giới đối với các hoạt động vận chuyển, buôn bán trâu, bò, thịt trâu, thịt 

bò từ vùng dịch vào Việt Nam và ngược lại.  

4. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng 

bộ các biện pháp phòng bệnh là chính; bên cạnh đó, chú ý bổ sung chất dinh 

dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; tiêm phòng các 

bệnh theo quy định; chỉ đạo thú y viên, rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng 

bổ sung những gia súc chưa được tiêm phòng trong đợt chính, nhất là các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng… 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động người dân và người chăn nuôi không nên hoang 

mang, bán chạy trâu, bò. Trong đó, người chăn nuôi cần áp dụng ngay các biện 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng vôi bột rắc khử trung xung quanh khu 

vực chăn nuôi.  
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- Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện nghi ngờ về dịch bệnh, cần báo cho 

ngay cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp qua số điện thoại DĐ 0915 116 388 

và máy bàn (0205) 3 883 337; 3883530; 3883082 xuống kiểm tra, lấy mẫu phát 

hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thành lập các đoàn công tác xuống tận thôn bản và hộ gia đình hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh.  

(Lưu ý: UBND xã, thị trấn triển khai tuyên truyền phổ biến thông qua hệ 

thống loa truyền thanh để nhân dân được biết và chủ động phòng, tránh). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh về UBND 

huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện theo địa chỉ email: 

nongnghieptdls@gmail.com hoặc số hoặc số điện thoại 0985 833 809 để tổng 

hợp, báo cáo kịp thời xử lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

- Chi cục Thú y Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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