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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:            /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai cấp bách nhiệm vụ phòng, chống dịch 

bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
               

 Ngày 18/11/2020 đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai cấp bách nhiệm vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Thu Thủy Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các sở, 

ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công 

Thương, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi 

cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường 

trực Huyện ủy, Thành ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố, 

Trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các tổ chức chính trị -xã hội liên 

quan, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi trâu, bò; điểm cầu cấp xã có 

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị -xã hội, Công 

chức cấp xã liên quan, Thú y viên, Khuyến nông viên xã, Trưởng các thôn và một 

số hộ chăn nuôi trâu, bò tiêu biểu trên địa bàn xã. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình 

hình công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh; 

tham luận của đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông 

tin, hướng dẫn về công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; ý kiến 

phát biểu của các thành phần tham dự Hội nghị tại các điểm cầu và phát biểu chỉ 

đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thu 

Thủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị như sau:  

1. Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, 

phát triển kinh tế nông thôn, đầu năm ngày 24 và 25/01/2020 (tức ngày 30 và 

Mồng 01 Tết Nguyên đán Canh Tý) trên địa bàn 10/11 huyện, thành phố của tỉnh 

có mưa, dông lốc kèm theo mưa đá gây ra thiệt hại lớn về nhà ở của Nhân dân 

(khoảng 50 tỷ đồng); dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện vào tháng 3/2019 sau lây lan 

gây thiệt hại lớn trên 11 huyện, thành phố, năm 2020 tiếp tục tái phát gây bệnh 

trên địa bàn; đặc biệt từ tháng 02/2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp đã ảnh hưởng toàn diện đến đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn. 

Ngày 13/10/2020 tại thôn Kép III, thôn Bông xã Quyết Thắng huyện Hữu Lũng 

xuất hiện ổ dịch Viêm da nổi cục trâu, bò, đây là bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện 
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ở Việt Nam, bệnh do vi rút gây ra trên trâu, bò, không lây truyền, gây bệnh trên 

người, đường truyền lây bệnh đa dạng, phong phú, khó kiểm soát do đó đến nay 

sau 34 ngày từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, bệnh đã lây lan gây hại tại 116 hộ/43 

thôn/19 xã, thị trấn của 07/11 huyện thành phố với tổng số 189 con bò mắc bệnh, 

trong đó có 7 con đã phải tiêu hủy. Từ khi phát hiện dịch bệnh các cấp, các ngành 

đã hết sức nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bước đầu đã 

mang lại những kết quả nhất định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao và 

ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

các huyện, xã và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, 

đồng thời cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn. 

2. Khẳng định bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò là bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm do vi rút chỉ gây bệnh ở trâu, bò và dê (hiện trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 

bệnh trên bò), không lây nhiễm và gây bệnh ở người. Là bệnh mới lần đầu tiên 

xuất hiện ở Việt Nam nhưng trên thế giới đã có Vắc xin phòng bệnh (tuy nhiên 

chưa được nhập về Việt Nam). Do đó cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa 

bàn cần thống nhất về nhận thức, hành động, yên tâm triển khai thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn, chính quyền địa phương, không hoang mang lo sợ, nhưng cũng 

không lơ là chủ quan trong phòng, chống dịch để giảm thiểu thiệt hại cho người 

chăn nuôi trên địa bàn.  

3. Nhận định tình hình dịch bệnh thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều diễn biễn 

phức tạp, chiều hướng lây lan ra diện rộng do hiện nay các cơ quan chuyên môn 

chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, chưa có giải 

pháp ngăn chặn hiệu quả, chưa có vắc xin tiêm phòng bao vây ổ dịch, chưa có 

phác đồ điều trị bệnh nên hết sức khó khăn trong việc khống chế dịch bệnh. Để 

hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại người dân 

trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy chính 

quyền các cấp triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, trong đó trọng tâm một 

số nhiệm vụ cấp bách sau: 

(1) Các cơ quan, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp 

xác định công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò là 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước mắt và lâu dài. Tăng cường công tác tuyên 

truyền để mọi người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, đảng viên hiểu đúng, 

hiểu rõ, nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hại của dịch bệnh (Gia súc 

mắc bệnh gây thiệt hại về năng suất do giảm sản lượng sữa, giảm khả năng sinh 

sản, giảm tăng trọng, gây chết (10-20% tùy thuộc vào điều kiện chăn nuôi), gây 

tổn thất về kinh tế do hạn chế vận chuyển và thương mại) để thống nhất hành 

động. Xác định việc phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm của người dân, 

chính quyền có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ do đó từng người dân, 

từng hộ chăn nuôi phải nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm, thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, 
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chính quyền địa phương. 

(2) Đối với các huyện đã có các ổ dịch (Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, 

Tràng Định, Cao Lộc, Bình Gia, Văn Lãng):  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch theo hướng 

dẫn của cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 

văn số 1365/SNN-CNTY ngày 25/8/2020. Chỉ đạo kê khai số lượng gia súc, yêu 

cầu các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch cam kết và giám sát việc thực hiện 

cam kết thực hiện 05 không “Không giấu dịch; Không mua gia súc mắc bệnh, sản 

phẩm gia súc mắc bệnh; Không bán chạy gia súc mắc bệnh; Không thả rông, 

không tự vận chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; Không vứt xác gia súc 

mắc bệnh, nghi mắc bệnh bừa bãi”.  

- Thực hiện việc tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm cả tiêu diệt 

ruồi, muỗi, côn trùng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia 

súc có biểu hiện của bệnh, nghi bị bệnh, đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát 

trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh các hộ chăn nuôi có gia súc bị 

bệnh.  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của bệnh dịch, chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện công bố dịch và triển khai quyết liệt 

các biện pháp chống dịch theo quy định. 

(3) Đối với các huyện, thành phố chưa xảy ra ổ dịch (thành phố Lạng Sơn, 

Lộc Bình, Đình Lập, Bắc Sơn): chỉ đạo, tổ chức thống kê lại toàn bộ các hộ chăn 

nuôi gia súc (trâu, bò, dê) trên địa bàn. Khi có dịch xảy ra áp dụng ngay các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp, đạt hiệu quả cao. Hướng dẫn người chăn nuôi 

chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị 

bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng 

vôi bột để sát trùng khu vực nuôi, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để 

phòng, chống dịch bệnh. 

(4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản, hộ chăn 

nuôi để phát hiện bệnh nhanh, chính xác, kịp thời; phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, cấp bách các biện pháp 

chống dịch không để lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra. Tiếp tục cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật xuống địa bàn phối hợp với chính 

quyền địa phương cơ sở giám sát, kịp thời phát hiện nhanh, chính xác đồng thời 

triển khai ngay các biện pháp phòng, chống để dập tắt ổ dịch không để lây lan ra 

diện rộng. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Cục Thú y đánh giá hiệu quả 

của việc tiêm phòng thử nghiệm vắc xin đậu dê cho trâu, bò để phục vụ công tác 

chống dịch. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ 

chế, chính sách kịp thời hỗ trợ, giảm thiệt hại cho các hộ chăn nuôi có gia súc 

bệnh, chết phải tiêu hủy theo quy định, phù hợp thực tiễn địa phương, bảo đảm 

các quy định của trung ương. 
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(5) Các Sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ các 

huyện, thành phố triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh không phải nhiệm vụ riêng của một ngành, cơ quan đơn 

vị nào mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính, trách nhiệm của cả cộng đồng. Các 

lực lượng trên tuyến biên giới (Bộ đội Biên phòng, Hải quan) kiểm soát chặt chẽ, 

đấu tranh, ngăn chặn triệt để việc nhập lậu gia súc, các sản phẩm gia súc vào địa 

bàn để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài. Trong nội địa các 

lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông, Kiểm dịch động vật 

triển khai quyết liệt, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ gia 

súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm theo quy định. 

4. Về các đề xuất kiến nghị: 

- Đối với các kiến nghị đề nghị tăng mức hỗ trợ trâu, bò bị ốm, chết buộc 

phải tiêu hủy, chi phí chi trả các lực lượng tham gia chống dịch: hiện nay ngân 

sách tỉnh hết sức khó khăn do phải thực nhiều nhiệm vụ kép phòng chống dịch và 

phát triển kinh tế, bên cạnh đó Chính phủ chưa có quy định mới về mức hỗ trợ 

trâu, bò bị bệnh Viêm da nổi cục ốm, chết buộc phải tiêu hủy do đó không có cơ 

sở để nâng mức hỗ trợ theo như kiến nghị của các hộ dân. Trước mắt yêu cầu thực 

hiện hỗ trợ trâu, bò bị bệnh Viêm da nổi cục ốm, chết buộc phải tiêu hủy và chi 

phí chi trả các lực lượng tham gia chống dịch theo quy định, định mức hiện hành, 

khi Chính phủ, Trung ương có quy định mới tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh kịp thời. 

- Đối với các kiến nghị về hỗ trợ vật tư, vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da 

nổi cục trâu, bò: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chủ động hỗ 

trợ các địa phương trong khả năng, thẩm quyền; trường hợp trung ương nhập vắc 

xin về yêu cầu địa phương chi trả kinh phí mua vắc xin tiêm phòng thì các huyện, 

thành phố sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện, nếu vượt 

quá khả năng thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét cấp bổ sung bảo đảm đủ 

nguồn kinh phí phục vụ phòng, chống dịch. 

5. Đề nghị Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ 

trợ địa phương về nhân lực và trang thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ công tác 

phòng, chống dịch, đẩy nhanh việc nhập vắc xin tiêm phòng bệnh để kịp thời 

khoanh vùng dập dịch hiệu quả./.  

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND;               (b/c) 

- Cục Thú y, Bộ NN&PTNT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan ban ngành tỉnh tham dự họp; 

- UBND các huyện, thành phố (phổ biến đến xã); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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