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Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn  

trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 

 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh từ đầu năm đến nay 

trên địa bàn tỉnh xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật 

như: Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò, bệnh Lở mồm long móng 

gia súc, Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).... Dịch bệnh đang 

có diễn biến phúc tạp và có chiều hướng lây lan ra diện rộng.   

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu 

năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật thú y, Thông tư 07/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.  

Đề ra các giải pháp khắc phục trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật có hiệu quả và phù hợp với từng địa phương. 

2. Yêu cầu 

Đánh giá đúng thưc trạng, kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác chỉ đạo của UBND huyện, thành phố về việc thực hiện các văn 

bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. 

- Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật: 

+ Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo 

hướng dẫn của Luật Thú y, Thông tư 07/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Cục Thú y, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT; 

+ Công tác phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi tiêu diệt mầm 

bệnh; giám sát, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh; 
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+ Công tác triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

2. Hình thức và địa điểm kiểm tra 

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức kiểm tra: Đi kiểm tra thực tế tại một số hộ chăn nuôi đã và 

đang xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật (cụ thể là bệnh dịch tả lợn 

châu phi, viêm da nổi cục trâu bò) và làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã (đề nghị 

UBND huyện bố trí lựa chọn 01 xã/thị trấn). Đoàn sẽ nghe báo cáo của UBND 

xã và báo cáo của UBND huyện về các nội dung đã nêu tại mục 1. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

2. Phòng Thủy sản - KTTH; 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Lãnh đạo và phòng chuyên môn. 

4. Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC CÙNG VỚI ĐOÀN KIỂM TRA TẠI 

CÁC HUYỆN 

1. Cấp huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban đơn vị có liên quan (do UBND huyện mời) 

2. Cấp xã: (UBND huyện thông báo đến xã được lựa chọn) 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành phần có liên quan (do UBND xã mời). 

Để đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện, thành phố lựa chọn các xã thông báo 

trước cho Đoàn kiểm tra (đồng chí Nguyễn Nam Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, số điện thoại: 0916.385.888), đồng thời chỉ đạo UBND các 

xã được lựa chọn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dụng theo yêu cầu, sắp xếp 

thời gian làm việc với đoàn công tác. 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Ngày 30/6/2021 (Thứ Tư) 

Từ 8 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra và làm việc tại UBND xã của huyện 

Tràng Định (xã do UBND huyện lựa chọn); 

2. Ngày 01/7/2021 (Thứ Năm) 

Từ 08 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra và làm việc tại UBND xã của huyện 

Văn Lãng (xã do UBND huyện lựa chọn); 

3. Ngày 02/7/2021 (Thứ Sáu) 
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Từ 08 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra và làm việc tại UBND xã của huyện 

Lộc Bình (xã do UBND huyện lựa chọn); 

4. Các huyện, thành phố còn lại, chủ động bố trí sắp xếp thời gian kiểm 

tra theo nội dung như trên và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 20/7/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, UBND các huyện chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc kiểm tra tại cơ 

sở; tổng hợp, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo thông báo kết 

luận việc kiểm tra; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các huyện, thành phố 

tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. Các phòng, đơn vị trong thành phần Đoàn kiểm tra sắp xếp công việc, 

tham gia kiểm tra theo kế hoạch. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng chuyên 

môn, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở 

đảm bảo thời gian trên. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác, phòng chống dịch bệnh động vật 

trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Lương Trọng Quỳnh - PCT UBND (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TS-KTTT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Lưu VT.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 

 

 


		2021-06-26T09:55:36+0700


		2021-06-26T10:25:36+0700


		2021-06-26T10:25:36+0700


		2021-06-26T10:25:36+0700




