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                 Kính gửi:  

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ đầu năm 2021 đến nay, tình 

trạng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào 

Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp (trong gần 8 tháng đầu 

năm, các cơ quan liên quan của các địa phương đã phát hiện, xử lý tiêu hủy trên 

120.000 con gia cầm giống và hàng chục tấn sản phẩm gia cầm nhập lậu; trong nửa 

đầu tháng 8/2021 đã phát hiện, xử lý tiêu hủy trên 50.000 con gia cầm giống và 

hàng trăm kg sản phẩm gia cầm nhập lậu).  

 Với đặc điểm của tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài trên 253 km tiếp 

giáp với Trung Quốc và có nhiều đường mòn, lối mở gây khó khăn cho việc kiểm 

soát gia cầm nhập lậu. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm 

đến nay đã tiếp nhận và tiêu hủy 94.890 con gia cầm giống và 2.390 kg sản phẩm 

gia cầm nhập lậu. Trong 8 tháng đầu năm 2021 bệnh Cúm gia cầm xảy ra tại 07 

hộ/06 xã/03 huyện, chết và tiêu hủy 3.116 con gia cầm, tổng trọng lượng 5.589 kg. 

Đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 đã xảy ra trên địa bàn tỉnh tại 03 hộ/03 

xã/03 huyện1 (Hữu Lũng, Tràng Định và Cao Lộc). Thực hiện công văn số 

5224/BNN-TY ngày 17/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung, 

ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia 

cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

triển khai các biện pháp cụ thể sau: 

 1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn trên địa bàn triển 

khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại: Công văn số 926/UBND-KT ngày 

11/7/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể 

độc lực cao khác lây lan diện rộng; Công văn số 968/UBND-KT ngày 20/7/2021 

                                              
1 huyện Tràng Định (01 hộ thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, phát hiện và tiêu hủy 425 con, tổng 

trọng lượng là 960 kg); huyện Hữu Lũng (01 hộ ở thôn Đồng Bụt, xã Yên  Bình, phát hiện và 

tiêu hủy 888 con, tổng trọng lượng 355kg); huyện Cao Lộc (01 hộ ở thôn Kéo Cặp, xã Hòa Cư, 

phát hiện và tiêu hủy 52 con, tổng trọng lượng là 60kg).  
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của UBND tỉnh về việc tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trái 

phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho 

người chăn nuôi không mua, không bán gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, không được kiểm dịch theo quy định; tổ chức vận động, tuyên truyền cho nhân 

dân khu vực Biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu 

trái phép vào Việt Nam; yêu cầu các hộ kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển 

gia cầm và sản phẩm từ gia cầm, đặc biệt đối với gia cầm giống phải tuân thủ đúng 

các quy định của pháp luật; 

 - Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện hệ thống loa truyền thanh cơ 

sở về tính chất nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm A/H5N8, nguy cơ dịch bệnh lây 

lan; 

 - Trường hợp phát hiện gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng vi 

rút Cúm A/H5 cần xử lý tiêu hủy gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông  nghiệp và  Phát  triển nông thôn... 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu giám sát vi rút Cúm gia cầm tại các chợ buôn 

bán gia cầm, điểm thu gom, khu vực có nguy cơ cao, … trên địa bàn tỉnh nhằm 

phát hiện sự xâm nhập và lưu hành của vi rút Cúm gia cầm để đưa ra những 

khuyến cáo và giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra 

diện rộng; khi có dịch xảy ra phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai, 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; 

 - Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch Động vật Hữu Lũng phối hợp với các ngành 

chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản 

phẩm gia cầm lưu thông, ra vào địa bàn tỉnh; 

 - Chỉ đạo Khu tạm giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu tiếp nhận, xử lý tiêu 

hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ 

tiêu chuẩn vệ sinh thú y do các đơn vị chức năng bàn giao; 

 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trên, 

thường xuyên báo cáo về Sở để phối hợp xử lý./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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