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KẾ HOẠCH 

Triển khai một số biện pháp ứng phó với dịch bệnh CoVid-19  

  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương và của UBND 

tỉnh về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra
1
. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

11/02/2020 của UBND tỉnh về Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông 

nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm; hạn chế tối đa thiệt hại 

về người, động vật do dịch bệnh gây ra; ổn định an ninh kinh tế xã hội; bảo vệ 

sức khỏe, tính mạng con người và động vật; nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

cộng đồng góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định, bền vứng và hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh. 

- Cán bộ ngành Nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

Corona gây ra theo hướng dẫn của ngành Y tế để ngăn chặn không để dịch lây 

lan ra diện rộng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các biện pháp ứng phó với dịch bệnh CoVid-19  

                                           
1
 Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (nCoV); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ;Công điện số121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch nCoV; Công điện số156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra; Công văn số 724/BNN-TY 

ngày 01/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; Công văn số Công văn số 1651-CV-TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do do vi rút Co-rô-na gây ra; Công điện số 01 và 02/CĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 106/SYT-NVY ngày 30/01/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường 

công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới; Công văn số 106/STTTT-

TTBCXB ngày 30/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, 

chống bệnh dịch viêm phổi cấp do virut Corona; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 và Công điện số 

02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; Thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công văn số 490/BYT-

MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 360/VP-KGVX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) tại nơi làm việc, Công 

văn số 184/SYT-NVY ngày 12/02/2020 của Sở Y tế V/v Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virút Corona (nCoV) tại nơi làm việc. 
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a) Đối với các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành Y tế, chú trọng một số nội dung: 

- Cung cấp chỗ rửa tay với xà phòng hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa 

cồn (ít nhất 60% cồn); 

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt 

các đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, 

điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn, … bằng các chất tẩy rửa thông 

thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác;  

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và 

nước sạch trong ít nhất 20 giây.Trong trường hợp không có xà phòng và nước 

sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn). 

- Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, 

tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng 

cao thể trạng. 

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc, ở 

nhà bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. 

- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ 

các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người 

nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca 

làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh (nếu được); 

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang 

y tế, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Thường xuyên súc họng bằng nước sát 

khuẩn miệng. 

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay khi ho hoặc hắt hơi để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Sau đó hủy 

hoặc giặt sạch khăn ngay. 

- Khi có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như 

sốt, ho, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và 

điều trị kịp thời. 

- Khi đi chợ hoặc những vùng có nguy cơ ảnh hưởng, hoặc nhiễm mầm 

bệnh, cần trách tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thịt động vật.. Hạn chế đến chỗ 

đông người nếu không cần thiết. 

- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay đồng 

thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương (Thông qua đường dây nóng của 

Sở Y tế Lạng sơn: 0963201515; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 02053 812 

678; 0989 858 589; 0913 562 006; 0912 618 095 hoặc điện thoại  tại các bệnh 

viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 0963 191 515; TTYT huyện Cao Lộc: 0962 411 

515; TTYT huyện Văn Lãng: 0962 461 515; TTYT huyện Tràng Định: 0962 

051 515; TTYT huyện Lộc Bình: 0962 581 515; TTYT huyện Đình Lập: 0963 

061 515;  TTYT huyện Bắc Sơn: 0963 161 515; TTYT huyện Bình Gia: 0963 

081 515; TTYT huyện Hữu Lũng: 0963 041 515; TTYT huyện Chi Lăng: 0963 

071 515; TTYT huyện Văn Quan: 0962 361 515). 



 3 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch bệnh 

viêm đường viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona qua Website Bộ Y 

tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Y tế dự phòng, Website tỉnh Lạng Sơn để phối 

hợp và điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch bệnh của đơn vị. 

b) Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và cán bộ liên quan lĩnh vực thú y, 

người chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật…; Phải đeo găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với động vật, sản 

phẩm động vật; Những người tiếp xúc với các động vật bị bệnh nhiễm nguy 

hiểm, phải mặc áo bảo hộ. 

- Tại văn phòng làm việc phải trang bị đầy đủ xà phòng, khẩu trang, cồn sát 

trung, giấy lau…cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị để 

phòng bệnh. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức…những người thường xuyên 

tiếp xúc với động vật, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, chuẩn đoán, điểu trị, 

đoàn kiểm tra liên ngành, các chốt/trạm, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao 

động khi thực hiện nhiệm vụ được giao như khẩu trang, ủng, quần áo bảo hội, 

hóa chất khử trùng…nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm các loại mầm bệnh nguy 

hiểm từ động vật, môi trường sang người.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh; tăng cường tuyên 

truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ của Ngành Nông nghiệp và PTNT, cán bộ 

ngành chăn nuôi và thú y; người dân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ 

động vật, sản phẩm động vật..biết được cách và thực hiện phòng, chống bệnh vi 

rút Corona và các loại bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật sang động vật. 

- Tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 

113/SNN-VP ngày 03/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

c) Đối với Chi cục Kiểm lâm: 

- Phối hợp với Chính quyền địa phương, công an, quản lý thị trường và các 

ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật các hành vi săn bắn, mua bán, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ và 

nuôi nhốt trái pháp luật các loại động vật hoang dã. 

- Chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với các 

động vật phải đeo găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với động vật, sản 

phẩm động vật; Những người tiếp xúc với các động vật nghi hoặc bị bệnh nhiễm 

nguy hiểm, phải mặc áo bảo hộ. 

2. Một số biện pháp ứng phó với dịch bệnh CoVid-19: 

a) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật phân công cho các thành viên 

Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch, tổ chức kiểm tra địa bàn, tháo gỡ 

khó khăn ngay tại cơ sở. 

b) Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn 

tỉnh..Ngoài ra vận động nhân dân tự mua vôi bột, dùng vôi bột tôi 10% hoặc hóa 

chất để khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, lối đi… 

c) Công tác giám sát phát hiện bệnh: 

- Giám sát chủ động: Triển khai lấy mẫu huyết thanh, bệnh phẩm, môi 

trường, thức ăn theo các chương trình, kế hoạch để xác định sự lưu hành của các 
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tác nhân gây ra bệnh (Cúm gia cầm, LMLM,...) khi chưa xẩy ra dịch bệnh tại 

các vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao. 

- Giám sát bị động: Triển khai lấy mẫu bệnh phẩm gia súc, gia cầm, thủy 

sản; điều tra ổ dịch để xác định nguyên nhân gây bệnh kho có báo cáo gia súc, 

gia cầm, thủy sản bị ốm, chết nghi bệnh truyền nhiễm tại cơ sở. Triển khai các 

biện pháp khống chế dịch kịp thời. 

- Xem xét mẫu bệnh phẩm: Gửi mẫu bệnh phẩm đến các cơ quan chuẩn 

đoán xét nghiệm ở trong nước. 

d) Công tác chống dịch bệnh động vật: 

- Người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản 

phẩm động vật khi phát hiện gia súc, gia cầm ốm chết, nghi bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm thì báo ngay cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y để triển khai các biện pháp bao vây dập dịch. Chính quyền các 

cấp và cơ quan chuyên môn thông báo số điện thoại đường dây nóng để thuận 

lợi cho việc báo, nhận thông tin dịch bệnh kịp thời. 

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống từng loại dịch bệnh theo quy định 

của Luật Thú y, 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. 

đ) Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ:  

- Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 

+ Đối với động vật, sản phẩm động vật trên cạn: Chỉ đạo thực hiện kiểm 

dịch động vật ở các chợ, địa bàn có lưu lượng buôn bán gia súc, gia cầm lớn. 

Quản lý chặt chẽ gia súc, gia cầm nhập nuôi và xuất đi từ các trang trại chăn 

nuôi, tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật. 

+ Đối với gia súc, gia cầm làm giống: Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, 

kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc làm giống, gia cầm làm giống…yêu 

cầu vật nuôi phải được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Kinh 

phí mua vắc xin, tiền công tiêm phòng do chủ cơ sở, cá nhân chi trả. 

+ Các trang trại chăn nuôi tập trung phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm và được cơ quan thú y tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm định kỳ. 

- Quảng lý kiểm soát giết mổ: 

+ Quản lý tốt công tác giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là tại các cơ sở giết 

mổ số lượng lớn; đưa gia súc vào giết mổ vào các cơ sở giết mổ đảm bảo điều 

kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩn và được cán bộ thú y địa phương thực hiện 

kiểm soát giết mổ. 

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động chủ cơ sở, người giết mổ gia súc, gia cầm 

đưa gia súc, gia cầm vào cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh thú ý, an toàn vệ sinh 

thực phẩm cho người tiêu dùng. 

e) Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 
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Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật; Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tập trung xây dựng cơ sở an toàn dịch 

bệnh; Phối hợp với Chính quyền địa phương xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. 

f) Kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong vận chuyển, 

kinh doanh, buôn bán, giết mổ. Phối hợp với Chính quyền, lực lượng chức năng 

tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển bất 

hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

g) Kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật: Chỉ đạo tổ 

chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh; Dại, Cúm gia cầm, LMLM và các bệnh nguy 

hiểm khác. 

III. KINH PHÍ, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, xã hội hóa… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, 

phường, thị trấn xây dựng kế hoạch ngăn chặn sự xâm nhiễm của vi rút CoVid-

19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; tuyên truyền về chủ trương 

chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của người chăn nuôi, chính quyền, các 

tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Tổ chức thực hiện khử trùng tiêu độc tiêu diệt mầm bệnh theo kế hoạch 

của Sở Nông nghiệp và PTNT đợt I/2020, vận động nhân dân mua vôi bột, hóa 

chất để khử chuồng trại. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục 

hậu quả do dịch bệnh gây ra, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục chăn nuôi 

trên địa bàn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp 

huyện; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: 

+ Xây dựng phương án, bố trí các hạng mục kinh phí để tổ chức, triển khai 

công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh năm 2020 tại địa phương. 

+ Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện chăn nuôi, 

sản xuất, mua bán giống vật nuôi; xử lý môi trường theo Luật Chăn nuôi, các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn chăn nuôi. Tập trung mọi nguồn lực khống chế 

các ổ dịch nhanh chóng khi dịch xảy ra. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thành cấp xã, thôn, 

bản…các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng 

chống dịch bệnh. 
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+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, hộ giết mổ 

kinh doanh sản phẩm gia cầm, gia súc, cơ sở kinh doanh thuốc thú y, tổ chức, cá 

nhân hành nghề thú y chấp hành nghiêm trong công tác phòng, chống dịch; tạo 

điều kiện thuận lợi cho thú y viên cơ sở tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả. 

2. Các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở: Nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế về phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CoVid-19 gây ra. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT các giải pháp chỉ đạo, tổ chức triển 

khai kế hoạch này. Đề xuất kinh phí, vật tư và nguồn lực khi yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và thú 

y trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị phương án chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm bệnh 

CoVid-19 khi có hướng dẫn của Ngành; chuẩn bị vật tư, hóa chất, vắc xin phòng 

chống dịch bệnh nguy hiểm. 

- Phổi hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, các cơ quan 

truyền thông để tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở động vật. 

Hướng dẫn những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với động vật, sản phẩm động 

vật, người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật thực hiện 

đầy đủ các khuyến cáo để ngăn chặn vi rút xâm nhập vào cơ thể. 

- Thường xuyên theo dõi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, UBND tỉnh...để kịp thời cập nhật, triển khai, hướng dẫn kịp thời. 

4. Chi cục Kiểm lâm 

Chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương, công an, quản lý thị trường 

và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật các hành vi săn bắn, mua bán, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ 

và nuôi nhốt trái pháp luật các loại động vật hoang dã theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai một số biện pháp ứng phó với dịch bệnh 

CoVid-19 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);     
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Y tế; TT&TT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trung tâm DV NN các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng  
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