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Kính gửi: Cục Thú y. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, 

chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 

1635/TY-DT ngày 10/9/2019 của Cục Thú y về việc đăng ký số lượng vắc xin 

LMLM năm 2019 theo Chương trình quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng 

Trị xin báo cáo như sau: 

1. Báo cáo số lượng tiếp nhận và sử dụng vắc xin LMLM thuộc Chương 

trình Quốc gia do Trung ương cấp năm 2017-2019: (Chi tiết tại phụ lục 1) 

a) Tóm tắt kết quả đạt được: 

- Về công tác phòng chống dịch bệnh: Trong những năm qua tình hình dịch 

bệnh trên đàn trâu bò tại tỉnh Quảng Trị chỉ xảy ra nhỏ lẻ ở những cá thể hoặc đàn 

không tiêm phòng. Dịch được phát hiện sớm, bao vây xử lý kịp thời nên không lây 

lan (chỉ giới hạn trong đàn hoặc thôn xuất phát dịch), nên số lượng gia súc mắc 

bệnh giảm.  

Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến 26/6/2019, tỉnh Quảng Trị xảy ra dịch 

LMLM type O trên đàn lợn tại 17 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị xã: Vĩnh 

Linh, Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Thị xã Quảng Trị và thành phố 

Đông Hà với tổng số lợn mắc bệnh, phát bệnh sau tiêm phòng, chết và tiêu hủy là 

1.428 con (87 nái, 1.110 lợn thịt, 231 lợn con); tổng trọng lượng tiêu hủy 61.073 

kg. Tại các ổ dịch, ngay sau khi phát hiện và có kết quả xét nghiệm, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền 

địa phương triển khai tiêm phòng bao vây vắc xin LMLM Aftopor Type O cho đàn 

lợn tại vùng dịch, nên đã nhanh chóng bao vây khống chế được dịch bệnh. 

- Về công tác tiêm phòng: Khẳng định công tác tiêm phòng có tầm quan trọng 

quyết định để bảo vệ đàn gia súc trong điều kiện chăn nuôi trình độ thấp (chăn nuôi 

nhỏ lẻ, thả rông, thâm canh thấp...), việc kiểm soát vận chuyển còn gặp nhiều khó 

khăn, bất cập như hiện nay. 

Kết quả tiêm phòng vắc xin LMLM từ năm 2017-2019: 

Năm 
Số lượng trâu bò được tiêm phòng (con) 

Vụ Xuân Vụ Thu Cả năm 

2017 39.949  39.880  79.829 

2018 41.925  54.386  96.311 

2019 44.876  20.580 65.456 

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm vắc 

xin LMLM vụ Thu 2019 cho đàn trâu bò. 

b) Khó khăn vướng mắc và đề xuất: 

* Khó khăn vướng mắc: 



- Sự xuất hiện của vi rút LMLM type O trên đàn lợn trong 2 năm 2018 và 

2019 gây khó khăn cho việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh do đàn 

lợn không được tiêm vắc xin LMLM để phòng bệnh, nên khi có dịch xảy ra, địa 

phương không chủ động được nguồn vắc xin để tiêm bao vây chống dịch và nguồn 

kinh phí cấp không đủ cho các hoạt động phòng chống dịch. 

- Công tác giám sát lưu hành vi rút cũng như công tác giám sát sau tiêm 

phòng để đánh giá kết quả tổ chức tiêm phòng hàng năm không được bố trí hoặc 

bố trí không đầy đủ. 

- Về nguồn vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc tại vùng khống chế: Tỉnh 

Quảng Trị có 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông thuộc vùng khống chế trong 

Chương trình quốc gia, hàng năm nguồn kinh phí để mua vắc xin tại 2 huyện này 

đều do Trung ương cấp nhưng ở 2 nguồn khác nhau:  

+ Tại huyện Đakrông (thuộc diện đầu tư từ Chương trình 30a): nguồn kinh 

phí mua vắc xin được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giao cho các địa phương theo quy định tại Quyết định số 

1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tại Tiểu dự án 3 thuộc 

Chương trình 30a về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 

mô hình giảm nghèo bền vững). Tuy nhiên, hàng năm trong quá trình triển khai 

thực hiện do có nhiều vướng mắc về thủ tục phân cấp, phân bổ vốn nên kinh phí 

cấp để mua vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu bò trong diện tiêm thường rất chậm và 

không đủ theo Kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến dộ và kết quả thực hiện chung trong 

toàn tỉnh.  

+ Tại huyện Hướng Hóa: Do hàng năm tỉnh Quảng Trị nhận được hỗ trợ 

kinh phí để mua vắc xin từ Trung ương muộn so với kế hoạch tiêm phòng của tỉnh 

cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác tiêm phòng cũng như công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn. 

* Đề xuất: 

Để chủ động tiêm phòng đúng lịch trình đảm bảo miễn dịch khép kín, kính đề 

nghị Cục Thú y đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT có cơ chế cho 

địa phương ứng trước nguồn kinh phí mua vắc xin LMLM đối với vùng khống chế 

và Chương trình 30a ngay từ đầu năm để mua vắc xin tổ chức tiêm phòng kịp thời 

cho 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông. 

2. Đăng ký số lượng vắc xin LMLM sử dụng trong năm 2020 để tiêm cho 

đàn trâu, bò tại vùng khống chế:(Chi tiết tại phụ lục 2) 

3. Kế hoạch giám sát sau tiêm phòng năm 2020 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thú y 

- Bố trí kinh phí lấy mẫu: 12.490.000 đồng. 
 

Kính đề nghị Cục Thú y xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, sớm bố trí để tỉnh thực hiện theo Chương trình./. 

Nơi nhận:                         

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Sở Tài Chính (để P/h); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- UBND huyện Hướng Hóa, Đakrông (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC.             

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Thanh Hiền 

 



Phụ lục 1: 

Bảng tổng hợp số lượng vắc xin thuộc Chương trình quốc gia LMLM 

đã được cấp và đã sử dụng từ năm 2017 - 2019 

(Kèm theo Công văn số         /SNN-KHTC ngày       tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Tên huyện 

thuộc vùng 

khống chế 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ O 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ 

O&A 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ O 

đã sử 

dụng 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ 

O&A 

đã sử 

dụng 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ O 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ 

O&A 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ O 

đã sử 

dụng 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ 

O&A 

đã sử 

dụng 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ O 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

đơn giá 

typ 

O&A 

được 

TW cấp 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ O 

đã sử 

dụng 

Số 

lượng 

vắc xin 

typ 

O&A 

đã sử 

dụng 

1 Hướng Hóa  0  14.075  0  14.075  0  13.250  0  13.250  0  12.025  0  12.025 

2 ĐaKrông  0 7.125   0 7.125   0 4.475   0 4.475   0  6.400  0  6.400 

  Cộng 0  21.200 0 21.200 0 17.725 0 17.725 0 18.425 0 18.425 

 

Ghi chú:    

- Huyện Hướng Hóa: Kinh phí mua vắc xin được cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Huyện Đakrông: thuộc diện đầu tư từ Chương trình 30a, nguồn kinh phí mua vắc xin được bố trí từ nguồn kinh phí Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 



Phụ lục 2: 
 

SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ TRONG VÙNG KHỐNG CHẾ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ THUỘC DIỆN PHẢI TIÊM PHÒNG  

NĂM 2019 VÀ ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG VẮC XIN LMLM ĐỂ TIÊM CHO ĐÀN TRÂU BÒ TẠI VÙNG KHỐNG CHẾ 

(Kèm theo Công văn số      /SNN-KHTC ngày       tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT Tên huyện 

Số lượng gia súc 

thuộc diện tiêm 

phòng năm 2020 

Đợt 1/2020 Đợt 2/2020 

Trâu 

(con) 

Bò 

(con) 

Vắc xin 

một týp O 

(liều) 

Vắc xin hai 

týp O, A 

(liều) 

Tổng số 

vắc xin 

(liều) 

Vắc xin 

một týp O 

(liều) 

Vắc xin hai 

týp O, A 

(liều) 

Tổng số vắc 

xin (liều) 

1 Hướng Hóa 4.168 11.504 0 12.500 12.500 0 12.500 12.500 

Cộng   0  12.500 0  12.500 

Ghi chú: Số lượng gia súc thuộc diện tiêm phòng tính theo số liệu thống kê ngày 01/7/2019-Nguồn Cục Thống kê Quảng Trị 
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