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Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

Theo Thông báo của Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nam Định: Từ ngày 

07/01/2021 (ổ dịch đầu tiên) đến ngày 04/5/2021, bệnh Viêm da nổi cục 

(VDNC) đã phát sinh ở 152 hộ chăn nuôi tại 60 xã, thị trấn của 09 huyện (trừ 

thành phố Nam Định); tổng số bò mắc bệnh 243 con, trong đó đã tiêu hủy 15 

con; có 37/60 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

Trên địa bàn huyện, ổ dịch bệnh VDNC đầu tiên xuất hiện ngày 

10/4/2021 tại xã Trực Chính; đến ngày 04/5/2021, bệnh đã phát sinh ở 09 hộ 

chăn nuôi tại 03 xã (Trực Chính, Trực Hùng, Trực Thái); tổng số bò mắc bệnh là 

14 con, đã tiêu hủy 03 con tại xã Trực Chính. 

UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện đã sớm có chỉ đạo, 

hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC 

trên đàn trâu, bò. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các địa phương còn một số 

tồn tại, hạn chế, như: Chưa thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về 

bệnh đến người chăn nuôi; người chăn nuôi chưa báo cáo kịp thời các trường 

hợp trâu, bò có biểu hiện của bệnh VDNC, có trường hợp giấu dịch để điều trị, 

tự ý tiêu hủy; chưa thực hiện nuôi nhốt cách ly trâu, bò bệnh, …; đa số trâu, bò 

chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC, ... 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra 

diện rộng; để khẩn trương kiểm soát tốt và ngăn chặn các ổ dịch VDNC phát 

sinh và lây lan; thực hiện Công văn số 300/UBND-VP3 ngày 06/5/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh Viêm da 

nổi cục trên trâu, bò; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về cách 

nhận biết bệnh VDNC và các biện pháp phòng, chống bệnh; yêu cầu chủ hộ 

chăn nuôi báo cáo kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện của bệnh VDNC 

cho Trưởng thú y hoặc chính quyền địa phương; tuyệt đối không giấu dịch, 

không bán chạy trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh. 

- Chỉ đạo mạng lưới thú y phối hợp với Trưởng (phó) các thôn, xóm, tổ 

dân phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò đến tận hộ chăn 

nuôi, cơ sở giết mổ trâu, bò; thông báo kịp thời cho Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT khi phát hiện các trường hợp trâu, 
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bò bị bệnh hoặc nghi bị bệnh, phối hợp kiểm tra, xác minh và triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ trâu, bò; 

không để xảy ra tình trạng bán chạy, giết mổ, tiêu thụ trâu, bò bệnh; yêu cầu các 

hộ kinh doanh ký cam kết không vận chuyển, giết mổ trâu, bò bị bệnh, nghi bị 

bệnh, không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Rà soát, nắm chắc và quản lý tốt tổng đàn trâu, bò trên địa bàn; khẩn 

trương tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC cho 100% trâu, bò thuộc 

diện tiêm; việc tiêm phòng phải thực hiện nghiêm quy trình an toàn sinh học 

không làm lây lan dịch bệnh. 

- Đối với các xã đã có dịch: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống bệnh VDNC theo đúng quy định đã hướng dẫn. 

2. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3: Phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm tra việc vận chuyển trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò lưu thông trên 

địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với ngành 

nông nghiệp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh VDNC, dấu 

hiệu nhận biết, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch để người 

dân hiểu, chủ động phòng, chống. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền; công tác phòng, 

chống dịch tại các xã, thị trấn. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn theo dõi diễn biến tình 

hình dịch bệnh; tổng hợp báo cáo kịp thời về UBND huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Phạm Trọng Duy 
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