
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-KH Kon Tum, ngày        tháng       năm  
V/v khẩn trương triển khai các 

biện pháp phòng chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

 

      

                 Kính gửi:    

                                                   - Ủy ban nhân dân các huyện thành phố; 

                                         - Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

  Thực hiện Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Văn bản số 

1590/KH-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế 

hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Hiện nay bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò đã xảy ra tại thôn Đíek Tem, xã 

Ngọc Tem, huyện Kon Plông đã có 04 con bò của 01 hộ chăn nuôi mắc bệnh1 

(Thông báo số 471/TYV5-TH, ngày 15/5/2021 của Chi cục Thú y vùng V về kết 

qủa xét nghiệm, Mẫu bệnh phẩm được lấy từ con bò nghi mắc bệnh Viêm da nổi 

cục tại hộ chăn nuôi tại thôn Điék Tem, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông có kết 

quả dương tính (+) với bệnh Viêm da nổi cục). Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông khẩn trương 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò 

theo quy định.  

 Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng 

chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; nhằm sớm khống chế và dập tắt dịch, 

không để dịch lây lan ra diện rộng; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế 

của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương triển khai 

một số nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 a. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn/Phòng Kinh Tế; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

                                           
1 Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới xâm nhiễm vào tỉnh Kon Tum lần đầu, đàn trâu, 

bò trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục, vì vậy nguy cơ dịch bệnh phát sinh, 

bùng phát trong thời gian tới là rất lớn. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi trên địa bàn hiểu 

và biết được mức độ nguy hiểm của bệnh Viêm da nổi cục và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh để người dân biết, chủ động thực hiện. 

- Chủ động giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đến tận thôn, tổ 

dân phố và người chăn nuôi. Trong trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh, 

chủ động liên lạc và phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra, 

xác minh tình hình dịch bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm; hướng dẫn các hộ chăn 

nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định…. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện 

việc khai báo chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp gửi 

về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 30/6/2021. 

- Tập trung kiểm tra, rà soát, thống kê tổng đàn trâu, bò trên địa bàn 

huyện, thành phố. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm phòng khẩn 

cấp vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, đảm bảo tỷ lệ và hiệu quả phòng bệnh. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các 

cơ sở giết mổ tập trung, các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn và đảm bảo công 

tác kiểm soát giết mổ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Phát hiện và 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về kiểm soát giết mổ, 

mua bán động vật, sản phẩm động vật.  

* Đối với huyện Kon Plông:  

- Tập trung các nguồn lực tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch Viêm da nổi cục theo chỉ đạo của 

Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cơ quan quản lý 

chuyên ngành(2); không để dịch bệnh dây dưa kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ 

dịch mới. 

- Thực hiện công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh kịp thời theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật thú y(3). 

- Có giải pháp quản lý chặt chẽ ổ dịch như: đặt biển cảnh báo dịch, rải vôi 

bột khử trùng tại các điểm đầu giao thông dẫn vào ổ dịch để khử trùng phương 

                                           
(2) Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31 tháng 10 năm 2020; Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 

09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tập trung triển khai quyêt liệt các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nôi cục trâu bò; Công văn số 4133/UBND-NNTN, ngày 

02/11/2020 về việc triển khai thực hiện Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY; Công điện số 631/CĐ-TTg 

ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viên da nổi cục trên trâu, bò; Văn bản số 995/SNN-KH 

ngày 29/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khẩn trương thực hiện các biện pháp 

phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; 
(3) Luật Thú y năm 2015; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghệp và 

Phát triển nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; 
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tiện, con người ra vào ổ dịch. Thực hiện công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc trên 

diện rộng tại các hộ chăn nuôi của thôn có dịch, nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn 

chế lây lan. 

- Hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hằng ngày vệ 

sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện 

pháp ngăn chặn, tiêu diệt muỗi, mòng, ve, ruồi….  

- Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn trâu, bò trên địa bàn huyện. Chuẩn bị 

các điều kiện về con người, phương tiện, dụng cụ, róng giá cố định và điều kiền 

bảo quản vắc xin để triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho trâu bò 

trên địa bàn huyện. 

 b. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng môi trường theo Kế hoạch số 30/KH-SNN ngày 07/5/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường” đợt 1 năm 2021 để phòng chống dịch bệnh đông vật. 

c. Chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công tác phòng chống 

dịch, bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn. 

d. Chế độ báo cáo: 

- Đối với các địa phương chưa xảy ra dịch bệnh : Thực hiện chế độ báo 

cáo tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trâu, bò trước 15 giờ ngày thứ 3 hàng tuần theo tinh thần Chỉ thị 09/CT-UBND  

ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Đối với các địa phương có phát sinh dịch bệnh: Báo cáo tình hình 

dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò gửi 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 15 giờ hằng ngày (qua Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 a. Tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát, 

phát hiện dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò... Khi có trường hợp nghi ngờ gia 

súc mắc bệnh kịp thời phối hợp lấy mẫu gửi xét nghiệm, hướng dẫn xử lý ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng. 

 b. Thường xuyên cử công chức chuyên môn về các địa phương để phối 

hợp, hỗ trợ và hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng chống, kiểm soát tình 

hình dịch bệnh trên động vật. 

 c. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí mua vắc xin; 

giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, xin chủ trương về việc tạm ứng đủ số lượng vắc xin 

Viêm da nổi cục theo quy định nhằm triển khai tiêm phòng khẩn cấp cho trâu, 

bò trên địa bàn huyện Kon Plông và các huyện có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh 

đạt hiệu quả. 
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 d. Chỉ đạo các Trạm kiểm dịch động vật phối hợp với các ngành như 

Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường... tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn 

tỉnh Kon Tum. Tăng cường kiểm tra lâm sàng nhằm kiểm soát phát hiện các 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật, kịp thời có biện pháp xử lý 

theo quy định. 

 e. Về chế độ báo cáo: báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo 

quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị 

khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KH, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Liêm 
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