
 

                        Kính gửi:  

                                        - UBND các xa,̃ thị trấn.  

                                        - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. 

 

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết 

tắt là LSD) là bệnh truyền nhiễm do một loại vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên 

trâu, bò. Đường lây truyền chủ yếu của bệnh thông qua côn trùng đốt như muỗi, 

ruồi, ve; bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử 

dụng chung máng ăn, uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực 

tiếp. Bệnh đã xảy ra tại các nước trong khu vực Châu Á từ nhiều năm nay, đặc biệt 

thời gian gần đây, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng tại Trung Quốc. Tính đến đầu 

tháng 12/2020 tại Việt Nam đã xảy ra 75 ổ dịch ở 75 xã thuộc 30 huyện của 09 tỉnh 

gồm: Lạng Sơn (32), Cao Bằng (26), Bắc Kạn (02), Quảng Ninh (03), Bắc Ninh 

(04), Thái Nguyên (03), Sơn La (03), Bắc Ninh (04), Hà Giang (01), Hà Nam (01) 

chưa qua 21 ngày. Tổng số gia súc mắc bệnh là 1.014 con, trong đó số gia súc đã 

tiêu hủy 147 con. Trên địa bàn tỉnh huyện Phong Thổ cũng như tỉnh Lai Châu tới 

nay chưa phát hiện trường hợp trâu, bò mắc bệnh. Tuy nhiên, với địa bàn là huyện 

giáp biên với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào huyện Phong 

Thổ là rất lớn.  

Thực hiện Công văn số 2556/UBND-KTN ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống 

bệnh Viêm da nổi cục; Công văn số 2495/SNN-CNTY ngày 11/12/2020 của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh Viêm da nổi cục.  

Để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn huyện, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau; 

1. UBND các xã, thi trấn 

- Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp các bản chủ động theo dõi, giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã. Trường hợp nghi ngờ gia súc có 
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biểu hiện triệu chứng của bệnh Viêm da nổi cục phải báo ngay về cơ quan chuyên 

môn để lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định mầm bệnh. 

- Thống kê, tổng hợp số lượng gia súc, số hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê, 

ngựa) trên địa bàn xã và gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT và 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về dịch bệnh cho các 

hộ chăn nuôi; các cơ sở kinh doanh, giết mổ và những người thường xuyên qua lại 

khu vực biên giới để nắm bắt các các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh 

Viêm da nổi cục để người dân biết. 

-  Kiểm soát chặt các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, nhất 

là trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định pháp luật. Riêng tại các xã có đường biên giới với Trung Quốc phải 

tăng cường kiểm tra chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở, khu vực biên giới để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật và các sản phẩm 

của chúng nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, 

rét và dịch bệnh cho đàn trâu, bò như: Cho vật nuôi ăn, uống đầy đủ, đúng khẩu 

phần để tăng sức đề kháng; hàng ngày vệ sinh chuồng trại, máng ăn uống sạch sẽ; 

định kỳ mỗi tuần sát trùng, tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi 

từ 1-2 lần để tiêu diệt mầm bệnh bằng vôi bột hoặc các loại hoá chất sát trùng như 

Benkocid,  Han-Iodine,  Virkon... Chỉ mua, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua 

kiểm dịch theo quy định. Trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. 

Theo dõi, quan sát vật nuôi hàng ngày để sớm phát hiện những biểu hiện bất 

thường của vật nuôi... 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với cơ quan chuyên chủ động, tổ chức triển khai, giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt chú trọng bệnh Viêm da nổi cục trên 

đàn trâu, bò. Chủ động tham mưu cho UBND huyện phòng chống kịp thời khi có 

dịch xảy ra. 

- Tổ chức phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thống kê số lượng đàn gia súc trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cân đối, 

bố trí nguồn kinh phí dự phòng để triển khai công tác phòng, chống khi có dịch 

xảy ra. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
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- Chủ động nghiên cứu tìm hiểu về tình hình dịch bệnh và một số đặc điểm 

dịch bệnh; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tuyên truyền 

hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm của 

bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh báo cáo 

kịp thời nếu có nghi ngờ. 

- Chủ trì chỉ đạo Đội kiểm tra lưu động liên ngành về công tác Chăn nuôi thú 

y phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới đặc biệt là trâu, bò 

và sản phẩm từ trâu, bò. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thường xuyên cập nhập diễn biến và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, 

đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện, trường hợp phát hiện 

nghi ngờ phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức lấy mẫu để xác 

định mầm bệnh. 

- Chủ động, tổ chức triển khai, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi, đặc biệt chú trọng bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Đồng thời phối 

hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện phòng chống 

kịp thời khi có dịch xảy ra. 

4. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 huyện 

Phối hợp với các cơ quan quản lý biên giới (Biên phòng, Hải quan…) tăng 

cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển trâu, bò tại các đường mòn lối mở 

khu vực biên giới kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển 

buôn bán trâu bò và sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu không rõ nguồn gốc. 

5. Công an huyện 

Chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng công an xã theo dõi nắm bắt tình 

hình, phối hợp với cơ quan chuyên môn phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng 

buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật nhập lậu.  

6. Các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện 

Phổ biến tới toàn thể chiến sỹ thông tin về nguy cơ, tác hại và các biện pháp 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò. Chỉ đạo lực lượng tuyên truyền, 

phổ biến đồng bào các dân tộc vùng biên không buôn bán, vận chuyển trâu, bò và 

các sản phẩm trâu bò trái phép qua biên giới. 

Tăng cường lực lượng tuần tra biên giới nhằm phát hiện sớm, xử lý các đối 

tượng nhập lậu động vật, các sản phẩm động vật qua biên giới. 

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Tăng cường đưa tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và lây lan của bệnh 

viêm da nổi cục ở trâu, bò để người dân chủ động phòng ngừa. 
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8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục 

trên trâu, bò đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn triển khai các biện 

pháp phòng, chống. 

UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp, UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai, tổ chức, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT (thay b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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