
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:164 /SNN-TY 

V/v: Khuyến cáo công tác tái đàn chăn 
nuôi đặc biệt là chăn nuôi lợn, công tác 
phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch vận 
chuyển động vật trên địa bàn tỉnh. 

            Lạng Sơn, ngày 18  tháng 02 năm 2019 

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố; 

      - Chi cục Thú y; 
      - Trung Tâm Khuyến Nông. 

 

 Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh từ cuối tháng 12 năm 2018 trên địa 

bàn một số huyện, thành phố phát sinh một số ổ dịch Lở mồm long móng (chủ 

yếu trên đàn lợn. Nguyên nhân phát sinh chủ yếu là do việc vận chuyển lợn thịt, 

lợn con giống đã ủ bệnh, nhiễm bệnh ở một số tỉnh lân cận đang xảy ra dịch 

bệnh LMLM ở lợn vào địa bàn. 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn có khả 

năng phát tán và lây lan do điều kiện thời tiết bất lợi, nhu cầu tái đàn tăng cao 

của người dân sau tết Nguyên đán. Để khuyến cáo cho người dân trong việc tái 

đàn đặc biệt là tái đàn lợn và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, 

công tác kiểm dịch vận chuyển động vật. Thực hiện Công điện số 773/CĐ-

BNN-TY ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn: Về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Chi cục Thú y và Trung tâm Khuyến nông tỉnh, chỉ đạo thực hiện một số công 

việc sau: 

        1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Khuyến cáo cho người dân cần thận trọng tái đàn chăn nuôi, đặc biệt 

đối với lợn tại thời điểm này do dịch bệnh LMLM trên lợn vẫn có khả năng xẩy 

ra. Khi tái đàn chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được 

mua từ các cơ sở sản xuất con giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh và 

có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chuyên môn về thú y; cần áp dụng quy 

trình chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển chăn nuôi bền vững;       

b) Đối với địa phương có các ổ dịch LMLM: Củng cố và thành lập Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch; tập chung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch theo đúng quy định; tập chung mọi lực lượng để nhanh chóng 

dập tắt dịch; giao cho chính quyền cấp thôn, xã quản lý chặt chẽ các ổ dịch; tiến 

hành vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch; 
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c) Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm ổ dịch; chủ động đưa ra 

các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc kịp thời, hiệu quả; quản lý 

chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn. Khi có dịch LMLM xảy ra thực hiện 

các biện pháp phòng, chống theo quy định;   

d) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với các lực lượng chức năng (Ban 

quản lý chợ, lực lượng quản lý thị trường…) và chính quyền địa phương tăng 

cường công tác kiểm dịch, kiểm tra, giám sát tại các chợ buôn bán lợn sống theo 

đúng quy định; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về việc kiểm dịch 

vận chuyển như: không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển; không đảm 

bảo vệ sinh thú y; lợn có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm; công khai những 

danh sách, địa chỉ của các chủ hộ kinh doanh, buôn bán lợn con giống, lợn thịt 

không đảm bảo vệ sinh thú y, có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm, không có 

giấy chứng nhận kiểm dịch…; 

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, 

chủ kinh doanh, buôn bán lợn con giống, chủ cơ sở giết mổ lợn thịt tuân thủ 

pháp luật về thú y, về kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; 

f) Tiếp tục triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 

trường chăn nuôi theo kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 

2019; 

g) Chủ động thành lập các Đoàn công tác do lãnh đạo UBND các huyện, 

thành phố làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; xây dựng, triển khai thực hiện 

kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi (theo Kế 

hoạch số 161/KH-UBND của UBND tỉnh). 

2. Chi cục Thú y 

 a) Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, của Cục Thú y và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp & PTNT về công tác phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động xây dựng kế 

hoạch ứng phó khi dịch xảy ra; 

 b) Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, buôn bán, giết mổ 

gia súc, gia cầm; chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh động vật nuôi, chú trọng 

đối với vi rút cúm trên gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm sống và khu vực có 

nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớn ổ dịch và vi rút lưu hành, để kịp thời xử lý 

không để lây lan ra diện rộng; 

 c) Triển khai thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia 

cầm theo kế hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm phòng theo 
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kế hoạch được duyệt; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh: Kế hoạch 

ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2018-2019; 

 d) Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng 

tại những nơi có nguy cơ phát sinh dịch như: Ổ dịch cũ, trại nuôi gia súc, gia 

cầm tập trung; chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống; cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm… 

e) Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan 

chức năng bố trí đủ lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển động vật, sản phẩm động lưu thông, ra vào địa bàn. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm.  

 3. Trung tâm Khuyến nông 

 a) Tăng cường phổ biến các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học cho 

người dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tính chất nguy hại của các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm.  

 b) Chỉ đạo các lực lượng khuyến nông viên cơ sở phối hợp với thú y viên 

trong công tác giám sát dịch bệnh. 

  Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến 

nông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NN&PTNT, Kinh tế TP; 
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, 
thành phố; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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