
UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

TT. DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:11/CV-TTDVNN 

V/v Hướng dẫn công tác phòng, chống 

dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh 

Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn. 

Văn Lãng, ngày  01 tháng  06 năm 2021 

 

    

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

 Theo Thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến rất phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng. 

Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Lãng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và 

bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) đã quay trở lại và đang bùng phát mạnh, 

tính đến ngày 31/05/2021 bệnh DTLCP xảy ra tại 141hộ/ 28 thôn/12 xã, thị trấn, 

tiêu hủy 410 con/22.646kg. Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xảy ra tại 25 hộ/14 

thôn/8 xã số con mắc bệnh 73 con trong đó chết tiêu hủy 06 con (05 con bò, 01 con 

trâu), tổng trọng lượng 1.269kg. Ngoài ra còn một số bệnh khác như bệnh Lở mồm 

long móng, Tụ huyết trùng trâu, bò xảy ra rải rác.  

Căn cứ Thông tư 07/2016/ TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; Thực hiện Công văn số 783 /SNN- CNTY ngày 11/5/2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn V/v tăng cường công tác phòng, chống  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1636 /UBND-

NN ngày 28/5/2021 của UBND huyện Văn Lãng V/v tiếp tục tập chung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da, nổi cục trên trâu 

bò. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, 

TTDVNN  đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung như 

sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là 

qua hệ thống truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh DTLCP và bệnh VDNC; thực hiện tốt ‘ 5 không”  trong phòng 

chống dịch; 

- Tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực ổ dịch, khu tiêu hủy, khu chăn nuôi 

và tổ chức ký cam kết “5 không”. Các hộ có gia súc phải tiêu hủy thực hiện tốt 

khâu vệ sinh quét dọn, thu gom phân rác, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để đảm 

bảo tiêu diệt mầm bệnh; 

- Khuyến cáo người dân không nên tái đàn lợn trong thời gian đang có dịch 

trên địa bàn, nhằm giảm thiệt hại có thể xảy ra và phổ biến; Hướng dẫn người chăn 

nuôi nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SNN-CNTY ngày 28/2/2020 của 

Sở Nông nghiệp &PTNT hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an 

toàn sinh học, thời điểm tái đàn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Hướng dẫn số 



191/HD-CNTY ngày 27/5/2021 của Chi cục Chăn nuôi thú y về hướng dẫn một số 

biện pháp phát hiện chăm sóc và xử lý bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (có kèm theo 

hướng dẫn). 

- Khuyến cáo người chăn nuôi mua con giống tại các cơ sở đảm bảo an toàn 

dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh; 

- Chỉ đạo Khuyến nông viên, phối hợp Thú y xã trong công tác giám sát, 

kiểm tra và phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện tiêu hủy động vật mắc bệnh chết 

theo đúng quy định, hướng dẫn người dân làm hồ sơ đầy đủ; Khẩn trương tổ chức 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo kế hoạch của huyện, tiêm đảm bảo 

kỹ thuật và đạt tỷ lệ cao; 

- Thực hiện lấy mẫu gửi xét nghiệm, đối với bệnh DTLCP mỗi thôn lấy 01 

mẫu; đối với bệnhVDNC mỗi xã lấy 01 mẫu. Trên địa bàn đã qua 21 ngày không 

có lợn chết và trâu, bò đã khỏi triệu chứng, khỏe mạnh bình thường thì xã coi như 

đã hết dịch. Nếu sau khi hết dịch lại có lợn,trâu, bò ốm, chết có triệu chứng điển 

hình của bệnh DTLCP hoặc bệnh VDNC thì tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm. 

- Đối với các xã có dịch báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn về Trung 

tâm trước 15h00’ hàng ngày qua gmail: trungtamdvnnvanlang@gmail.com để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện, tỉnh. Nếu UBND các xã không thực hiện báo cáo 

hoặc báo cáo chậm số liệu tự chịu trách nhiệm trước UBND huyện và tỉnh.  

 Trong quá trình thực hiện những nội dung trên nếu có vướng mắc, cần trao 

đổi liện hệ Đ/c Hoàng Thị Kiều Anh, bộ phận Chăn nuôi và Thú y, SĐT: 

0388749497. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT,các PCT UBND huyện;  

- C,PCVP;                                         (B/c)                                       

- Phòng Nông nghiệp&PTNT;    

- Lưu: TTDVNN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Hồng Bộ 
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