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BÁO CÁO  

Tình hình bệnh Lở mồm long móng tại huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh  
 

I. Tình hình dịch bệnh:  

Từ ngày 02/10/2019 đến nay, dịch Lở mồm long móng gia súc xảy ra tại 08 

xã, thị trấn của 02 huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh với tổng số 248 con trâu bò mắc 

bệnh (60 trâu, 188 bò) của 96 hộ dân (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

- Huyện Cam Lộ: Ngày 02/10/2019, phát hiện dịch Lở mồm long gia súc 

xảy ra trên đàn trâu bò của 5 hộ dân  tại Khu phố Nam Hùng, thị trấn Cam Lộ, 

huyện Cam Lộ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y khẩn trương kiểm tra và cùng địa phương triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch. Những ngày sau đó, dịch xảy ra thêm tại 05 xã (Cam Thành, Cam 

Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Hiếu) 

Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 11014/CĐXN-CĐ ngày 

05/10/2019 của Chi cục Thú y vùng III kết luận: phát hiện vi rút Lở mồm long 

móng serotype O trong mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ bà Nguyễn Thị Hoa ở Khu 

phố Nam Hùng, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.  

Tính đến 17 giờ ngày 22/10/2019, tổng số có 197 con trâu bò (17 trâu, 180 

bò) mắc bệnh, trong đó có 43 con phản ứng sau tiêm phòng; số gia súc lành triệu 

chứng 76 con. 

- Huyện Vĩnh Linh: 02 xã có dịch với tổng số 51 con trâu, bò mắc bệnh (43 

trâu, 08 bò).  

Đàn trâu, bò bệnh của các địa phương nói trên đều được người dân chữa trị 

nên không lấy được mẫu xét nghiệm để xác định týp vi rút gây bệnh (trừ ổ dịch 

tại thị trấn Cam Lộ). 

* Nhận định tình hình: 

Theo điều tra và nhận định ban đầu, hầu hết tại các ổ dịch nguồn dịch xảy 

ra tại chỗ. Riêng tại xã Vĩnh Ô, ngày 11/10/2019, UBND xã đã tiếp nhận 18 con 

trâu bò từ Công ty TNHH MTV Chính Nghĩa và cấp phát trực tiếp cho 18 hộ 

dân tại 05 thôn trên địa bàn xã. Ngày 12/10/2019, có 06/06 con bò mới nhận ở 

thôn Cây Tăm có biểu hiện chảy nước dãi ở miệng và chân có vết loét. Chiều 

cùng ngày, đơn vị cung ứng đã thu hồi toàn bộ số trâu bò đi khỏi địa bàn xã 

Vĩnh Ô. Đến ngày 18/10/2019, có 13 con trâu bò phát bệnh của 8 hộ dân tại 3 

thôn xóm 1, xóm Cây Tăm và xóm Thúc, là các hộ liền kề với hộ được cấp bò 

ngày 11/10/2019. 

Tuy các ổ dịch được phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng chống kịp 

thời nhưng nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và lây lan, vì đàn trâu, bò tại các địa 

phương xảy ra dịch cũng như trên toàn tỉnh đã hết miễn dịch do chưa được tiêm 

phòng vụ Thu năm 2019, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin LMLM vụ Xuân 



đạt thấp. Đồng thời hiện nay là giai đọan thời tiết chuyển mùa mưa bão, lũ lụt, 

mầm bệnh dễ phát sinh, gây bệnh và phát tán, tồn tại trong môi trường chăn 

nuôi. Do đó, trong thời gian tới nếu không thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch đặc biệt là không tiêm phòng kịp thời có thể phát sinh thêm 

các ổ dịch mới và có nguy cơ bùng phát lây lan trên diện rộng. 

II. Các biện pháp chống dịch đã thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp 

địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch:  

- Chi cục, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cử cán bộ về địa bàn kiểm tra , 

giám sát và hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống dịch; Chỉ đạo nhân viên thú 

y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra , phát hiện sớm các 

trường hợp lây nhiễm bệnh và báo cáo kịp thời để kiểm tra xác minh , triển khai 

ngay các biện pháp khoanh vùng, bao vây, không để dịch lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp cùng với các địa phương có dịch triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch: 

+ Thống kê, kiểm tra đàn gia súc trên địa bàn.   

+ Thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết tình hình dịch bệnh để tham gia 

các hoạt động phòng chống. 

+ Triển khai công tác tiêm phòng bao vây ổ dịch. Tính đến hết ngày 

22/10/2019, tại các ổ dịch đã tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM được 3.000 

con trâu bò. Riêng tại xã Vĩnh Ô, do địa bàn vùng dịch là xã miền núi, người 

dân chăn thả rong, nên việc triển khai tiêm phòng cho đàn trâu bò thực hiện 

chậm hơn, chưa tổng hợp được số liệu.  

+ Hướng dẫn hộ gia đình có gia súc bị bệnh: Cách ly bò bệnh, cấp hoá chất, 

Xanh methylen để chữa trị và tiêu độc khử trùng môi trường hàng ngày tại các 

hộ có trâu, bò bệnh; không bán chạy gia súc mắc bệnh, không tự vận chuyển gia 

súc bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch. 

III. Kiến nghị đề xuất 

 Để sớm kiểm soát dịch bệnh , hạn chế phát sinh dịch bệnh tại các địa 

phương khác trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ cũng như trên địa bàn toàn 

tỉnh,  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:  

1.  UBND huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh 

- Khẩn trương công bố dịch LMLM trên địa bàn huyện. 

- Phân công thành viên chỉ đạo, giám sát các địa phương thực hiện các biện 

pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, trong đó tập trung chỉ đạo để tiêm 

phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò trên địa bàn đạt tỷ lệ 80% tổng đàn và 

100% trong diện tiêm kết thúc trước ngày 30/10/2019, riêng tại các ổ dịch kết 

thúc trước ngày 27/10/2019.  

- Chỉ đạo UBND các xã có dịch thành lập Ban chỉ đạo phòng , chống dịch 

bệnh động vật cấp xã, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định, cụ thể:  

+ Khoanh vùng, bao vây ổ dịch. Cách ly gia súc bệnh, chăm sóc điều trị, vệ 

sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, bãi chăn thả gia súc theo 

hướng dẫn của cơ quan thú y.  



+ Nghiêm cấm việc mua bán , vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc 

ra, vào vùng dịch.  

+ Thông báo cho người dân trong xã biết tình hình dịch bệnh để tham gia 

các hoạt động phòng chống. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

phòng chống dịch bệnh LMLM. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai công tác tiêm 

phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò trên địa bàn, đặc biệt tiêm phòng triệt để 

tại các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao.  

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Bố trí đủ kinh phí để mua vắc xin LMLM (phần 30% ngân sách cấp 

huyện năm 2019) và công tiêm phòng để tổ chức tiêm phòng đạt yêu cầu, đảm 

bảo tỷ lệ bảo hộ đối với bệnh. 

- Phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho các xã, phường, thị trấn về việc 

giám sát dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, tổ chức tuyên truyền, đồng thời huy 

động các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng liên quan để chủ động giám 

sát, kịp thời phát hiện dịch tại địa phương. 

- Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn 

gia súc chưa được tiêm phòng triệt để cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ 

dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia 

súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch. 

- Đối với các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc , xóa đói 

giảm nghèo yêu cầu thực hiện kiểm dịch xuất, nhập giống gia súc theo đúng các 

quy định hiện hành, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan.  

3. Yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú 

y các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tăng cường kiểm tra , giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh để kịp thời kiểm 

tra xác minh , triển khai ngay các biện pháp  khoanh vùng, bao vây, không để 

dịch lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo và giao trách nhiệm cho thú y cơ sở giám sát, 

phát hiện và báo cáo kịp thời khi phát hiện trâu bò nghi mắc bệnh. Tổ chức lấy 

mẫu để định týp vi rút gây bệnh. 

- Tăng cường kiểm soát giết  mổ, đặc biệt kiểm tra sống , phát hiện những 

bất thường đối với gia súc đưa vào giết mổ để phát hiện dịch bệnh và truy xuất 

nguồn gốc dịch. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Sở Tài chính (P/h); 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 



Phụ lục: Số liệu chi tiết dịch Lở mồm long móng 

(Kèm theo Báo cáo số  257    /BC-SNN ngày  24   /10/2019  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Tên huyện/  xã 

có dịch 

Ngày 

phát 

bệnh   

Số 

thôn 

Số 

 hộ 

Luỹ kế số mắc bệnh 

đến ngày 23/10/2019 
Số GS 

đã lành 

triệu 

chứng 

(con) 

Kết quả  

tiêm phòng 

(liều) 

Tổng 

số 
Trâu Bò 

 Vắc 

xin 

type 

O&A  

 Vắc 

xin 

Type 

O  

I Huyện  Cam Lộ 
   

197 17 180 76 2.150 100 

1 TT Cam Lộ 28/9 5 26 59 3 56 45 325 0 

2 Cam Thành 26/9 2 20 101 3 98 31 425 100 

3 Cam Nghĩa 16/10 1 3 5 2 3  375 0 

4 Cam Tuyền 15/10 2 4 4 2 2  600 0 

5 Cam Chính 13/10 1 4 21 1 20  200 0 

6 Cam Hiếu 21/10 3 5 7 6 1  225 0 

II Huyện Vinh Linh   6 34 51 43 8 0 750 0 

1 Vĩnh Thủy 28/9 3 24 38 37 1  750 0 

2 Vĩnh Ô 15/10 3 10 13 6 7  0 0 

 
Cộng   20 96 248 60 188 76 2.900 100 
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