
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:             /BNN-TY 

V/v tổ chức mở rộng tiêm thí điểm vắc xin 

phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò  

Hà Nội, ngày       tháng     năm  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Lạng Sơn, 

Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị; 

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; 

- Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y AMAVET. 

 

Từ đầu tháng 10/2020, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lần 

đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đến nay đã xảy ra tại 111 xã, 42 huyện của 16 

tỉnh với tổng số gia súc mắc bệnh là 1.533 con, số gia súc đã tiêu hủy 219 con. 

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã có nhiều văn bản chỉ 

đạo rất cụ thể các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó, ngày 18/12/2020, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 8985/BNN-TY về việc tổ 

chức tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn trâu, bò tại các tỉnh Sơn 

La, Hà Giang và Thái Nguyên. Đến nay, số gia súc được tiêm phòng vẫn khỏe 

mạnh, phát triển tốt và đang được các cơ quan chuyên ngành thú y giám sát, lấy 

lẫu đánh giá hiệu lực sau tiêm phòng. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh VDNC lây lan diện rộng và trên cơ sở 

đề nghị bằng văn bản của các địa phương, các doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh và 

Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp của địa 

phương phối hợp với Công ty AMAVET, các Chi cục Thú y vùng quản lý địa 

bàn, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thí 

điểm tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC trên đàn trâu, bò tại địa phương; bố 

trí Lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật chủ động triển khai việc thí điểm tiêm 

phòng, hằng ngày theo dõi đàn gia súc, tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm 

phòng. 

2. Cục Thú y chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng I, II và III phối hợp với các 

đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát việc triển khai thí điểm vắc xin phòng 

bệnh VDNC ở trâu, bò tại các địa phương. 

3. Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y AMAVET cung ứng vắc xin 

VDNC, chủ động phối hợp với các Chi cục Thú y vùng, các Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương, các doanh nghiệp và người chăn nuôi tổ chức 

tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn gia súc có nguy cơ cao. 
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4. Hằng ngày các đơn vị báo cáo tiến độ và cập nhật kết quả tổ chức thực 

hiện; sau khi hoàn thành việc tiêm phòng thí điểm, các đơn vị báo cáo bằng văn 

bản về Cục Thú y các kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp tiếp theo.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, 

Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị quan tâm chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn và chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các doanh 

nghiệp khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên; thông báo về Bộ các vấn đề 

phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Cục Thú y (để t/h); 

- Chi cục Thú y vùng I, II và III (để t/h); 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y TW (để t/h); 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TW 1 (để t/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các tỉnh, thành phố có liên quan (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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