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 Kính gửi:   Thôn trưởng; Trưởng ban công tác măt trận 11 thôn                          
 

 Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò đã xảy ra tại 27 xã/6 huyện, thành phố, thị xã tại 

tỉnh Hà Tĩnh (Lộc Hà, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, thành phố 

Hà Tĩnh). Tại thành phố Hà Tĩnh bệnh Viêm da nổi cục xuất hiện tại 3 xã, phường 

làm 10 con bò mắc bệnh (Đại Nài 1 con, Thạch Trung 2 con, Đồng Môn 7 con), trong 

đó chết phải tiêu hủy 1 con tại xã Đồng Môn. 

Thực hiện Văn bản số 05/TT ngày 09/02/2021 của Trung tâm ứng dụng KHKT 

& bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn phòng chống bệnh 

viêm da nỗi cục trên trâu, bò. UBND xã triển khai một số nội dung thực hiện phòng 

chống bệnh viêm da nỗi cục trên đàn trâu, bò . 

- Giao Ban chăn nuôi Thú y xã phối hợp với các thôn thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, Thông tư số 

07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016, Hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tỉnh và Hướng dẫn của TTUDKHKT thành phố một cách nghiêm túc, có hiệu quả. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo các thôn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; 

hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia 

súc bị nghi nhiễm bệnh báo cáo để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn các thôn nắm 

chắc số liệu.  

- Quản lý chặt chẽ các thôn để tổ chức vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng chuồng 

trại, khu vực chăn nuôi tại các thôn khi có dịch; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi 

diệt côn trùng, ve mòng, ruồi muỗi và các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao 

sức đề kháng cho đàn trâu bò. Nghiêm túc tiêu hủy gia súc mắc bệnh, chết.  

-Tiến hành lập cam kết với các hộ chăn nuôi để quản lý, chăm sóc gia súc 

bị bệnh tại chỗ, cách ly nguồn lây nhiễm theo quy định. 

- Lập các biển cảnh báo vùng bị dịch để kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia 

súc ra, vào vùng có dịch. 

- Phân công cán bộ thú y viên bám sát địa bàn để theo dõi, hướng dẫn 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh. 

Qua theo dõi các thông tin trên địa bàn thành phố, nhận thấy diễn biến bệnh Viêm 

da nổi cục trên địa bàn khá phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh,  tỷ lệ chết khá cao và 

nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trong thời gian tới là rất có thể.  
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Để chủ động đối phó, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu bò hiệu quả, đề nghị 

các thôn thực hiện các biện pháp sau: 

1. Đối với các thôn chưa phát hiện bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống để người dân chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 

- Rà soát, nắm chắc tổng đàn trâu, bò trên địa bàn để quản lý và giám sát dịch 

bệnh. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện việc vệ sinh cơ học, tiêu 

độc, phun thuốc sát trùng, vôi bột để sát trùng chuồng trại, khu vực nuôi; sử 

dụng thêm các loại hóa chất như: Thuốc diệt côn trùng Virkon S, Han – Pec 

50EC, Vime-Iotdin, Hantox 200, Deltamethrin, Formaldes… để diệt các loại 

ruồi, muỗi, ve, mòng,… 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; rà soát, 

tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin phòng bệnh LMLM, THT, Viêm da nổi cục 

trâu, bò; khuyến cáo người chăn nuôi tiêm các loại thuốc trị ký sinh trùng như 

Ivermectin, Azidin,… bổ sung thêm B-Complex, vitamin, muối khoáng để nâng 

cao sức đề kháng cho đàn trâu, bò. 

- Phân công các đồng chí trong liên đoàn cán bộ, chủ động đến các hộ chăn nuôi; 

kiểm tra, giám sát, để phát hiện các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị 

bệnh, báo cáo cơ quan chuyên môn tổ chức lấy mẫu xác định dịch bệnh và triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 

2. Đối với các thôn nếu phát hiện có trâu, bò có biểu hiện của bệnh.  

- Báo cáo ngay với Ban chăn nuôi thú ý của xã để báo cáo lên thành phố đề nghị 

lấy mẫu xét nghiệm và có phương án khoanh vùng điều trị dứt điểm. Tuyệt đối không 

được dấu dịch. 

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê trên toàn thôn. Trong đó 

lưu ý, ghi rõ thông tin tình trạng gia súc khỏe mạnh, gia súc có biểu hiện bị bệnh, thời 

gian xuất hiện các triệu chứng của bệnh; tình trạng xuất bán, giết mổ, vận chuyển trâu 

bò ra khỏi địa bàn. Tổ chức cách ly trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh. 

- Tổ chức kê khai số lượng trâu, bò bị bệnh, nghi nhiễm bệnh các hộ; lập cam kết 

khi trâu bò, chết phải thiêu huỷ, không được bán chạy, không giết mổ, không vứt xác 

gia súc chết, gia súc bị bệnh ra môi trường. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (sử dụng các loại như Iodine, 

Hanlusep...), thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng … (sử dụng các loại 

như Hantox 200, Deltamethrin, Formaldes),… liên tục trong vòng 03 tuần tại 

các hộ chăn nuôi có 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. 
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- Giao Ban chăn nuôi Thú y phối hợp với tổ liên ngành thường xuyên theo dõi, 

tham mưu cho UBND xã: Khoanh vùng dịch, lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận 

chuyển trâu, bò ra, vào các thôn; trường hợp cần thiết phối hợp với Công an, Quân sự 

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 có dịch. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám 

sát trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính 

quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi 

cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. Tổ chức tiêm phòng bao vây vắc xin 

Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò tại vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp và vùng bị 

dịch. 

- Các thôn cần quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn người dân, hàng ngày thực hiện vệ sinh, 

phun tiêu độc khử trùng, thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng chuồng, khu vực 

chăn nuôi trâu, bò và phun thuốc diệt các loại ruồi, muỗi, ve, mòng…;  

+ Các hộ chăn nuôi không chăn thả trâu bò khi đang bị bệnh, nghi nhiễm bệnh, 

cho ăn tăng thêm thức ăn khô, thức ăn dự trữ, cho uống nước ấm, muối khoáng tại 

chuồng. Để tăng cường hỗ trợ sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng, các chất điện giải, 

vitamin, men tiêu hoá…có thể sử dụng một số loại như Gluco K, C; Lytevit C, 

Vitamin C, Vitamin A,D,E, nhóm B, …;  

Đối với con trâu, bò bị yếu nên dùng liên tục điện giải, Glucose, Vitamin C hòa 

nước uống hàng ngày; tăng cường cho ăn thêm thức ăn xanh, tinh bột, … 

+ Hạ sốt: Anagin C, Paravet 10%. 

+ Giảm đau, kháng viêm: Dùng các loại thuốc có thành phần chính là một 

trong các chất như Ketoject, Dexamethasole, Natri Phosphat 0,1%, Ketovet, Neuxyn, 

Genixine, Flunex… 

+ Đối với các vết loét: Rửa sạch các vết loét ở da, miệng, bầu vú, chân, 

bụng… bằng các dung dịch như nước muối sinh lý, acid citric 1%, thuốc tím 

1%. Sau khi rửa sạch có thể dùng một số chất như: Tetravet Aerosol, Limoxin – 

25spray, Derma-spray, Han-iodine 10%, Derma-Aerosol hoặc dùng các loại 

thuốc mỡ Tetracilin, Pennicilin… xịt, bôi vào vết loét. 

+ Điều trị các triệu chứng kế phát: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng trên 

đàn trâu, bò mắc bệnh của từng hộ để có điều chỉnh, sử dụng các loại kháng sinh 

phù hợp; có thể sử dụng nhóm kháng sinh phổ rộng như: Baytril Max 10%, Bio 

Genta-Tylocine, Oxytetraxycline 200LA, Invermox 15%LA, Bio Penstrep, 

Amoxyline, Lincomycine;… 

+ Cách ly tuyệt đối gia súc ốm tại chuồng, giữ chuồng, nền chuồng khô 

ráo, thoáng mát, lót rơm rạ khô sạch cho gia súc nằm. 
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         Nhận được văn bản này đề nghị UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; các 

thôn tuyên truyền vận động đến tận đoàn viên, hội viên, nhân dân và các hộ chăn nuôi 

nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên nhằm ngăn chặn và hạn chế bệnh 

Viêm da nổi cục lây lan đàn trâu bò trên địa bàn toàn xã./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố; 

- Phòng KT; TTUDKHKT TP; 

- TT Đ.Uy, HĐND, UBMT TQ; 

- CT, PCT UBND; 

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- BT, thôn Trưởng, Ban CTMT 11 thôn; 

- Lưu: VPUB, Ban CNTY. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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