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Kính gửi:  

 - Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và truyền thông Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

     (gọi chung là các đơn vị) 

 

 Bệnh viêm da nổi cục (tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease, viết tắt là 

LSD, còn được gọi là bệnh da sần) là bệnh truyền nhiễm do một loại virrus 

thuộc họ Poxviridae chi Capripoxvirus gây ra trên trâu, bò. Virrus viêm da nổi 

cục không lây nhiễm và không gây bệnh trên người. 

 Tại Cao Bằng, bệnh Viêm da nổi cục xảy ra đầu tiên tại huyện Hạ Lang 

vào tháng 10/2020 và có chiều hướng rất phức tạp, số lượng gia súc mắc bệnh 

624 con trâu bò, chết 84 con. Năm 2021, dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan 

tại 759 xóm của 140 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố làm mắc 10.113 con 

gia súc, chết 765 con của 5.278 hộ chăn nuôi. Trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo mua vắc xin VDNC vào triển khai tiêm phòng diện 

rộng cho đàn trâu bò tại các địa phương, do vậy dịch bệnh đã được khống chế 

hoàn toàn từ tháng 9/2021. Trên địa bàn thành phố Cao Bằng, trong năm 2021 

dịch bệnh Viên da nổi cục xuất hiện tại 04 xã phường: Hưng Đạo, Duyệt Trung, 

Ngọc Xuân, Tân Giang. 

 Thực hiện văn bản số 1302/SNN-TT&CN ngày 24/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh về việc tập trung chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin 

Viêm da nổi cục Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu các phòng ban, 

đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện một số 

nôi dung sau:  

 1. Phòng Kinh tế Thành phố  

 - Thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

Thành phố chỉ đạo, đôn đốc đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tăng cường thực hiện tổng hợp các bện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên Trâu, bò. 
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 - Tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả 

tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên địa bàn thành phố gửi sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh kịp thời. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố  

- Liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh nhận vắc xin để phân 

bổ cho các xã, phường kịp thời; Hỗ trợ các xã, phường tổ chức tiêm phòng đồng 

loạt, hoàn thành trước ngày 15/7/2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% 

số gia súc trong diện tiêm phòng.  

- Trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiên 

công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền cho người chăn nuôi nhận biết 

và phương pháp phòng, chống dịch bệnh.  

- Chủ động trong công tác giám sát gia súc đến các tổ, xóm kịp thời phát 

hiện gia súc có bệnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

quy định.  

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, đảm bảo tiêm đầy đủ các 

loại vác xin phòng bệnh cho đàn gia súc.  

 - Hướng dẫn hộ chăn nuôi bị dịch bệnh thực hiện các biện pháp tiêu hủy 

theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh xác minh dịch 

bệnh, mẫu xét nghiệm để phát hiện dịch bệnh.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò 

trước gửi phòng Kinh tế thành phố trước ngày 20/7/2022. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Thành phố tổ chức 

thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của Thành phố về sự nguy hiểm của bệnh dịch Bệnh viêm da nổi cục trên 

trâu, bò, cách nhận biết gia súc bị bệnh và các biện pháp phòng, chống và chữa 

trị bệnh.... 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

- Rà soát, thống kê đầy đủ đàn trâu, bò trên địa bàn quản lý thuộc đối 

tượng tiên phòng (Trâu, bò, bê nghé khỏe mạnh từ 4 tháng tuổi trở lên không 

mắc bệnh Viêm da nổi cục và các bệnh khác) gửi Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp Thành phố để tổng hợp và dự trù vắc xin đảm bảo đầy đủ. 
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 - Liên hệ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố để nhận vắc xin 

và tổ chức triển khai tiêm phòng vác xin VDNC cho đàn trâu bò thuộc diện phải 

tiêm trên địa bàn quản lý.   

 - Chỉ đạo lực lượng thú y, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, người chăn 

nuôi tăng cường giám sát dịch bệnh, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò 

có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định.  

 - Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi trâu, bò áp dụng các biện 

pháp chủ động phòng dịch: tiêm phòng vác xin, tổ chức tổng vệ sinh, phát quang 

bụi rậm khu vực chăn nuôi, phun khử trùng tiêu độc; thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh VDNC (ruồi, muỗi, ve, 

mòng,…); không mua bán trâu bò, từ các vùng đang có dịch, không rõ nguồn 

gốc về chăn nuôi.  

 - Chủ động, kịp thời bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tham gia 

chống dịch, tiêm phòng.  

 - Tổ chức tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò trên địa 

bàn, huy động các lực lượng thú y, người có chuyên môn về chăn nuôi thú y tại 

cơ sở tham gia tiêm phòng; tổ chức tiêm phòng đồng loạt, hoàn thành trước 

ngày 15/7/2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% số gia súc trong diện 

tiêm phòng. (Thực hiện theo Hướng dẫn số 741/HD-SNN ngày 10/5/2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn sử dụng vác xin LSD-Lumpyvac phòng 

bệnh VDNC trên trâu bò).  

- Báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục gửi về Trung tâm 

dịch vụ Nông nghiệp Thành phố và Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 

17/7/2022. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện tốt những nội dung trên./. 

 
 Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND &UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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