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CÔNG ĐIỆN
Về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng,
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM, điện:
- Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở
Tài chính, Sở Công Thương; Công an tỉnh; Cục Quản lý
thị trường; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng
Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
động vật tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, bệnh Viêm da nổi cục
(VDNC) ở trâu, bò đã xảy ra ở 01 hộ tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn vào
ngày 05/3/2021, nguyên nhân là do mua bò tại các cơ sở mua bán con giống vật
nuôi không đảm bảo điều kiện theo quy định. Đến nay (ngày 26/3/2021), bệnh
VDNC ở trâu, bò đã lây lan trong quần thể trâu, bò tại địa phương và lây lan
sang các xã (phường) khác, làm mắc bệnh 10 con bò của 08 hộ ở 6 thôn, 3 xã
(phường): Điện Phước, Điện Thọ, Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, số bò mắc
bệnh tiêu hủy là 05 con.
Tại Việt Nam, theo thông tin của Cục Thú y, bệnh VDNC ở trâu, bò lần
đầu tiên xuất hiện vào tháng 10/2020; đến ngày 21/3/2021, đã có 358 ổ dịch ở
331 xã thuộc 91 huyện của 23 tỉnh, thành phố, với tổng số trâu, bò mắc bệnh là
5.471 con, số chết và tiêu hủy là 468 con. Hiện nay, cả nước có 232 ổ dịch tại 57
huyện của 17 tỉnh chưa qua 21 ngày.
Đây là bệnh mới, do vi rút gây ra, đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng
hút máu (như: muỗi, ruồi, ve…); bệnh cũng có thể lây truyền do tiếp xúc trực
tiếp giữa trâu, bò bệnh và trâu, bò khỏe mạnh, do vận chuyển trâu, bò mang
mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch, dùng
chung kim tiêm giữa các con vật trong quá trình điều trị bệnh. Động vật mẫn
cảm với vi rút VDNC là trâu, bò; thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4-14 ngày,
tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10-20%, tỷ lệ chết khoảng 1-5%.
Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của tỉnh nói chung, của thị xã Điện Bàn nói
riêng là rất lớn, một số vùng chăn nuôi trâu, bò có mật độ rất cao; hầu hết các
địa phương trên địa bàn tỉnh chưa quản lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua
bán giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi trên địa bàn; công tác quản lý
giết mổ chưa được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, giết
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mổ trái phép diễn ra tràn lan; công tác kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy
định của pháp luật thú y gặp nhiều bất cập; việc sử dụng hóa chất để phòng bệnh
cho đàn trâu, bò chưa được người chăn nuôi quan tâm; toàn bộ đàn trâu, bò của
tỉnh chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC… Nguy cơ bệnh VDNC ở trâu,
bò phát sinh và lây lan ra diện rộng là rất lớn.
Để chủ động phòng, chống bệnh VDNC ở trâu, bò, hạn chế dịch bệnh
phát sinh, lây lan ra diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan khẩn trương
phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
VDNC ở trâu, bò theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản hướng
dẫn của Bộ, ngành Trung ương (Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày
31/10/2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp
kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC ở trâu, bò; Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY
ngày 09/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh VDNC ở trâu, bò, Công văn số 1076/BNN-TY ngày
24/02/2021 về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở
trâu, bò), UBND tỉnh Quảng Nam (Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 18/12/2020 về
việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên đàn gia súc); trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết
liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Đối với xã (phường, thị trấn) có kết quả xét nghiệm dương tính với
bệnh VDNC, có trâu, bò có biểu hiện của bệnh VDNC
- Tập trung mọi lực lượng nhanh chóng bao vây khống chế dịch. Tổ chức
cách ly toàn bộ trâu, bò chưa có biểu hiện của bệnh VDNC và có biện pháp ngăn
chặn không cho côn trùng hút máu tiếp xúc; trâu, bò, dê mắc bệnh, nghi mắc
bệnh phải nuôi nhốt cố định, không chăn thả tự do, bổ sung chất dinh dưỡng để
nâng cao sức đề kháng cho gia súc.
- Tổ chức tiêu hủy bắt buộc trâu, bò có kết quả xét nghiệm dương tính với
bệnh VDNC, trâu, bò mắc bệnh trong ổ dịch đầu tiên khi mới xuất hiện tại xã
(phường, thị trấn) để giảm thiểu nguy cơ lây lan. Cơ quan, đơn vị chuyên môn
tham mưu UBND cấp huyện xử lý trâu, bò mắc bệnh tùy theo diễn biến dịch,
mức độ lây lan của dịch nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân
sách Nhà nước.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng liên tục
trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị
bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ
cao, xung quanh hộ chăn nuôi có trâu, bò bị bệnh.
- Kiểm soát việc vận chuyển trâu, bò ra, vào các xã (phường, thị trấn) có
dịch; quản lý chặt chẽ trâu, bò mắc bệnh đã khỏi bệnh về lâm sàng; thành lập
Đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp
cố tình vận chuyển trâu, bò ra, vào các xã (phường, thị trấn) có dịch (khi cần
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thiết). Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ đàn trâu, bò trên địa bàn xã (phường,
thị trấn) đã phát hiện có bệnh VDNC: lập cam kết các hộ chăn nuôi trâu, bò
không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác trâu, bò chết, trâu, bò bệnh ra
môi trường; xây dựng kế hoạch, đăng ký vắc xin, bố trí kinh phí để tiêm phòng
khẩn cấp chống dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi để chủ động giám
sát, khi phát hiện trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh VDNC phải báo cáo chính
quyền, nhân viên thú y địa phương để triển khai thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
b) Đối với xã (phường, thị trấn) chưa có bệnh VDNC
- Chỉ đạo cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, người chăn nuôi hiểu
rõ về: sự nguy hiểm của bệnh VDNC; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
nhằm ngăn chặn vi rút xâm nhiễm vào cơ sở chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh,
phun thuốc tiêu diệt côn trùng; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện trâu, bò
có biểu hiện bệnh, nghi mắc bệnh; không mua trâu, bò không rõ nguồn gốc; vận
động người chăn nuôi mua vắc xin, thuốc diệt côn trùng để phòng bệnh cho đàn
trâu, bò.
- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán trâu, bò trên địa bàn,
nhất là tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết
mổ trâu, bò trái phép trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo
đúng quy định của pháp luật.
c) Tổ chức họp khẩn cấp triển khai công tác phòng, chống bệnh VDNC
trên địa bàn toàn huyện, thị xã, thành phố.
d) Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Chăn nuôi, Công văn số
1518/UBND-KTN ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai
thực hiện Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.
đ) Chỉ đạo tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán con giống trâu, bò để nuôi
sinh sản, nhân giống trên địa bàn:
- Thực hiện các điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi.
- Phải có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ
giống theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 22 của Luật Chăn nuôi.
e) Chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng của địa
phương về phòng chống thiên tai, dịch bệnh năm 2021 để phòng, chống dịch
VDNC trâu, bò theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện hành.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y
a) Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh VDNC ở
trâu, bò để có giải pháp ứng phó kịp thời theo từng tình huống dịch xảy ra.
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b) Sử dụng kinh phí UBND tỉnh đã giao dự toán thu - chi ngân sách năm
2021 để mua vắc xin Lumpyvac và hóa chất tiêu diệt côn trùng để dự trữ phục
vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời để xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh
trong trường hợp cấp bách hiện nay và căn cứ Công văn số 1076/BNN-TY ngày
24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn
trương làm việc với Sở Tài chính để được hướng dẫn áp dụng hình thức mua
sắm đối với gói thầu mua vắc xin nêu trên theo đúng quy định hiện hành.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu
UBND tỉnh bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định;
hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan
theo quy định để sớm mua vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch.
4. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp
với lực lượng Thú y, Công an tăng cường kiểm tra các trường hợp buôn bán, vận
chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch
trên thị trường nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
5. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp lực lượng Thú y,
Quản lý thị trường ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết
mổ trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc.
6. Cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về
phòng, chống dịch bệnh VDNC ở trâu, bò nhằm nâng cao nhận thức của người
dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
7. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh theo
chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa
phương liên quan chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh VDNC ở trâu, bò đạt hiệu quả.
8. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh
a) Mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có trâu, bò tiêu hủy bắt buộc do mắc
bệnh VDNC để phòng, chống dịch bệnh lây lan và các khoản chi cho công tác
phòng, chống dịch thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định
ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh động vật trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam. Áp dụng trong khoảng thời gian kể từ khi công bố dịch đến
khi công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.
b) Nguyên tắc, điều kiện và trình tự, thủ tục hỗ trợ
- Chủ cơ sở chăn nuôi có trâu, bò tiêu hủy do bệnh VDNC được hỗ trợ khi
đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi.
- Trình tự, thủ tục tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh VDNC thực hiện theo quy
định tại Điều 6 Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch
bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số
1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh.

5
c) Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại
Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh.
d) Trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách hỗ trợ của
Trung ương thì áp dụng theo văn bản mới.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở,
ngành, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
động vật tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Thường
xuyên báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để chỉ đạo kịp
thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và Hội, đoàn thể tỉnh;
- Huyện, Thị, Thành ủy;
- Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng IV;
- Chi cục CN và TY tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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