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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, 

bệnh Lở mồm long móng gia súc (LMLM) đã xảy ra từ ngày 26/9/2019 tại xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ và vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến 

ngày 28/10/2019, bệnh đã xảy ra tại 187 hộ của 17 xã, phường, thị trấn của 6 

huyện, số gia súc mắc bệnh 641 con (gồm 315 trâu và 326 bò); đang điều trị 136 

con (có phụ lục gửi kèm). Kết quả xác định type vi rút gây bệnh LMLM tại huyện 

Cam Lộ và huyện Đakrông là Type O. Nguyên nhân nguồn dịch chủ yếu là xảy 

ra tại chỗ, cùng với đàn trâu bò tại các địa phương xảy ra dịch và đàn trâu bò trên 

toàn tỉnh đã hết miễn dịch do chưa được tiêm phòng vắc xin LMLM vụ Thu năm 

2019, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin LMLM vụ Xuân chưa đạt yêu cầu 

bảo hộ đối với bệnh LMLM (tiêm phòng đạt 58,4% tổng đàn). Với tính chất nguy 

hiểm và lây lan nhanh của bệnh LMLM gia súc, để tăng cường công tác phòng, 

chống dịch LMLM gia súc, không để lây lan trên diện rộng Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT 

(Phòng Kinh tế), Trạm Chăn nuôi và Thú y, các phòng ban liên quan và UBND 

các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh 

LMLM gia súc theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người chăn nuôi về công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM. Thực hiện công bố 

dịch LMLM theo quy định của Luật Thú y. 

- Bố trí đầy đủ phần kinh phí 30% của địa phương để mua vắc xin LMLM 

vụ Thu năm 2019 theo đề nghị của cơ quan chuyên môn. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin 

LMLM cho 100% đàn trâu bò của địa phương, hoàn thành trước ngày 

10/11/2019. Đối với các xã, phường, thị trấn có gia súc đang mắc bệnh khẩn 

trương hoàn thành tiêm phòng vắc xin LMLM cho 100% đàn trâu bò trước ngày 

05/11/2019.  

Riêng đối với các xã, phường, thị trấn có gia súc mắc bệnh phải củng cố, 

kiện toàn Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh động vật cấp xã, thực hiện quy ết 



liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định như: 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 s ản phẩm gia súc ra , vào 

vùng dịch. Thông báo cho người dân trong xã biết tình hình dịch b ệnh để tham 

gia các hoạt động phòng chống.  

- Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc môi trường chăn nuôi từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019 theo Văn 

bản số 7724/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiêu 

diệt mầm bệnh. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

- Phân công cán bộ Chi cục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch không để dịch tiếp tục lây lan ra diện rộng. 

- Tổ chức lấy mẫu xác định type vi rút gây bệnh tại các địa phương có dịch 

theo hướng dẫn của cơ quan thú y cấp trên. 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất cung ứng cho các địa phương để 

tổ chức tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và điều trị gia súc mắc bệnh.  

- Chủ động tham mưu đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT về kinh phí tổ 

chức phòng, chống dịch LMLM để đề xuất UBND tỉnh bố trí phục vụ kịp thời 

công tác phòng, chống dịch. 

-  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. 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 để tổ chức lấy mẫu để định type 

vi rút gây bệnh. 

+ Tăng cường kiểm soát giết mổ , kịp thời 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 đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y quan tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, KH-TC.             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 

 

 



Phụ lục: Số liệu chi tiết bệnh Lở mồm long móng gia súc 

(Kèm theo Công văn số  1785 /SNN-KHTC ngày  29 /10/2019 

 của  Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Tên huyện/  

xã có dịch 

Ngày 

phát 

bệnh   

Số 

thôn 

Số 

 hộ 

Luỹ kế số mắc bệnh đến ngày 

26/10/2019 

Số gia 

súc 

đang 

theo 

dõi 

điều 

trị 

(con) 

Số GS 

mắc 

bệnh 

(con) 

Loại gia súc  

Trâu Bò Lợn 
Dê, 

cừu 

 Cam Lộ  20 82 237 32 205 0 0 23 

1 TT Cam Lộ 28/9 5 26 59 3 56   1 

2 Cam Thành 26/9 4 25 118 3 115 0 0 7 

3 Cam Nghĩa 16/10 3 4 7 2 5   2 

4 Cam Tuyền 15/10 3 14 19 12 7 0 0 0 

5 Cam Chính 13/10 1 5 22 1 21   5 

6 Cam Hiếu 21/10 3 6 8 7 1 0 0 6 

7 Cam Thủy 18/10 1 2 4 4    2 

 Vinh Linh  10 40 240 180 60 0 0 48 

8 Vĩnh Thủy 28/9 3 24 42 39 3   25 

9 Vĩnh Ô 15/10 5 10 189 132 57   15 

10 Vĩnh Lâm 26/10/19 2 6 9 9    8 

 Đakrông  3 35 87 68 19 0 0 49 

11 Mò Ó 19/10 2 30 72 57 15   30 

12 Hướng Hiệp 15/10 1 5 15 11 4   5 

 Triệu Phong  2 7 13 10 3 0 0 7 

13 Triệu Phước 24/10 2 7 13 10 3   7 

 Gio Linh  4 22 57 25 32 0 0 22 

14 Vĩnh Trường 22/10/19 1 10 38 25 13   10 

15 Gio Phong 24/10/19 2 7 13  13   7 

16 Trung Hải 27/10/19 1 5 6  6   5 

 Hướng Hóa  1 1 7 0 7 0 0 1 

17 Tân Liên 18/10 1 1 7  7   1 

 Cộng  40 187 641 315 326 0 0 136 
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