UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225 /NN&PTNT-CN

Vĩnh Tường, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
ký cam kết, rà soát hộ chăn nuôi,
các hộ buôn bán, giết mổ trâu, bò
để phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò

Kính gửi:
- Trung tâm VH-TT-TT;
- Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, từ giữa tháng 10/2020 đến
nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lần đầu tiên xâm nhiễm vào
Việt Nam và đã xảy ra tại 09 tỉnh (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh,
Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Hà Giang và Hà Nam) với trên 1.100 con trâu,
bò mắc bệnh, trong đó có trên 140 con chết, buộc phải tiêu hủy.
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh VDNC trâu,
bò vào địa bàn huyện, bảo vệ sản xuất chăn nuôi; Phòng Nông nghiệp & PTNT
đề nghị Trung tâm VH-TT-TT, Trạm Chăn nuôi & Thú y; UBND các xã, thị
trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Trạm Chăn nuôi & Thú y
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị
trấn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh VDNC
trâu, bò trên địa bàn, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát dịch bệnh,
thực hiện các biện pháp phòng, chống. Trường hợp phát hiện trâu, bò nghi mắc
bệnh, chủ động lấy mẫu gửi đi xét nghiệm nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử
lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ
hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ trâu, bò và sản phẩm trâu, bò trên địa
bàn huyện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh và đánh giá nguy
cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn huyện, nhất là tại các khu vực chăn nuôi
trâu, bò có mật độ lớn, nguy cơ cao; đề xuất với UBND huyện các giải pháp chỉ
đạo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
2. Trung tâm VH-TT-TT
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương tiện thông tin đại chúng
về tình hình bệnh VDNC trâu, bò hiện nay, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh,
khả năng lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện thông qua các hoạt động vận
chuyển, buôn bán, tiêu thụ trâu, bò và sản phẩm trâu bò, nâng cao ý thức của
người dân trong việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi ATSH;
trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

3. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tính chất nguy
hiểm của dịch bệnh; các triệu chứng của bệnh, các biện pháp phòng chống, tần
xuất 2 lần/ngày (có bài tuyên truyền gửi kèm theo văn bản này).
Lập cam kết với người chăn nuôi không bán chạy, giết mổ, vứt xác trâu,
bò bệnh, chết ra ngoài môi trường làm lây lan, phát tán dịch bệnh, gây ô nhiễm
môi trường; cam kết với các cơ sở vận chuyển, kinh doanh, giết mổ trâu, bò
không vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa qua
kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số hộ chăn nuôi trâu bò, số lượng trâu
bò trên địa bàn; số cơ sở vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm
động vật trên địa bàn (theo mẫu 01,02,03 gửi kèm văn bản này); gửi về Phòng
Nông nghiệp & PTNT trước ngày 25/12/2020.
Phòng Nông nghiệp & PTNT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, PCT Nguyễn Bình Khiêm;
- Lưu.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò và các biện pháp phòng, chống
(Kèm theo Văn bản số

/NN&PTNT-CN ngày

/12/2020 của Phòng Nông nghiệp & PTNT)

Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò là một bệnh truyền nhiễm do vi rút gây
ra. Lần đầu tiên bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam. Bệnh lây truyền trực tiếp giữa
trâu, bò bị bệnh và trâu, bò khỏe thông qua côn trùng đốt (muỗi, ruồi, ve,...),
cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung
máng ăn, máng uống, sữa, tinh dịch, và qua tiếp xúc trực tiếp. Dịch bệnh xảy ra
theo mùa, chủ yếu vào những tháng ấm, khi côn trùng hoạt động mạnh và phong
phú nhất, bệnh gây thiệt hại về năng suất do sản lượng sữa giảm mạnh, giảm khả
năng sinh sản, sảy thai, tổn thương da, giảm tăng trọng và có thể chết.
1. Trâu bò bị bệnh có triệu chứng, bệnh tích:
- Trâu, bò sốt cao, có thể trên 410C, giảm năng suất sữa rõ rệt ở gia súc
đang cho con bú. Suy nhược, bỏ ăn và hốc hác.
- Viêm mũi, viêm kết mạc và tiết nhiều nước bọt. Sưng hạch bạch huyết bề mặt.
- Hình thành các nốt sần có đường kính từ 2–5 cm, đặc biệt là ở da đầu,
cổ, chân, bầu vú, cơ quan sinh dục và đáy chậu trong vòng 48h sau khi bắt đầu
phản ứng sốt. Các nốt sần này có hình tròn, chắc, tròn và nhô cao, liên quan đến
da, mô dưới da và đôi khi cả các cơ bên dưới.
- Các nốt sần lớn có thể bị hoại tử và cuối cùng là xơ hóa và tồn tại trong
vài tháng; để lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn.
- Các mụn nước, vết hoại tử vầ vết loét có thể xuất hiện ở màng nhầy của
miệng và đường tiêu hóa cũng như trong khí quản và phổi.
- Các chân và các bộ phận vùng bụng khác của cơ thể, chẳng hạn như bao
da, ức, bìu và âm hộ, có thể bị tiết dịch, khiến con vật không muốn di chuyển.
- Bò đực có thể bị vô sinh vĩnh viễn hoặc tạm thời, bò mang thai có thể
sảy thai và động dục trong vài tháng.
2. Các biện pháp phòng, chống:
- Hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi ATSH,
thực hành chăn nuôi tốt, hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử
dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi, nuôi nhốt trâu, bò để diệt côn trùng,
ruồi, muỗi, ve, mòng…; bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng
cho vật nuôi.
- Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện triệu chứng, bệnh tích trên, người
chăn nuôi cần thông báo ngay cho trưởng thôn, nhân viên thú y xã để kiểm tra,
xác minh dịch bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng
bệnh; tuyệt đối không chăn thả, không được bán chạy, giết mổ gia súc bệnh,
không vứt xác gia súc ra môi trường./.

Mẫu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

XÃ, THỊ TRẤN………………….

TỔNG HỢP
Danh sách các hộ nuôi trâu, bò
trên địa bàn xã (thị trấn)......................................

STT

Họ và tên
chủ hộ

Địa chỉ
(thôn)

Tổng
trâu, bò
(con)

Trong đó
Trâu
(con)

Tổng số
bò
(con)

Bò thịt
(con)

Bò sữa
(con)

Tổng

Ngày…..tháng …. năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, THỊ TRẤN………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
Danh sách các cơ sở buôn bán, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
trên địa bàn xã (thị trấn).................

STT

Họ và tên cơ sở

Địa chỉ
(thôn)

Loại động vật, sản
phẩm động vật buôn
bán, kinh doanh

Tổng

Ngày…..tháng …. năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ, THỊ TRẤN………………….

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP
Danh sách các hộ giết mổ động vật
trên địa bàn xã (thị trấn).................

STT

Họ và tên cơ
sở giết mổ

Địa chỉ
(thôn)

Loại động
vật giết
mổ

Công suất giết mổ
(con/ngày)
Trâu, bò

Lợn

Gia cầm

Tổng
Ngày…..tháng …. năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

