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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về 

kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022.   

Căn cứ tình hình thực tế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang xảy ra 

trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay (ngày 28/6/2022) bệnh Dịch DTLCP xảy ra 

tại 308 hộ/131 thôn/57 xã/9 huyện, thành phố. Số lợn ốm, chết và buộc phải tiêu 

hủy 1.129 con với tổng trọng lượng là 59.112 kg (trong đó: lợn thịt, lợn con 972 

con/38.415 kg; lợn nái, lợn đực giống 157 con/20.697kg). Đặc biệt bệnh DTLCP 

tái bùng phát mạnh tại các huyện (Lộc Bình 12/21 xã, số con tiêu hủy 293 con; 

Cao Lộc 12/22 xã, số con tiêu hủy 140 con; Văn Quan 08/17 xã, số con tiêu hủy 

213 con;...). Bệnh DTLCP xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm 

bảo an toàn sinh học, mua giống không rõ nguồn gốc chăn nuôi tái đàn, không 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch...; 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13/57 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dich.  

Bệnh DTLCP vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan ra diện rộng. Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh 

DTLCP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiểm tra triển khai công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 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 và các văn bản chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và 

PTNT.  

- Đánh giá đúng thực trạng triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh 

DTLCP trên địa bàn tỉnh. 

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

có hiệu quả và phù hợp với địa phương. 
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác triển khai của UBND huyện về việc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn; 

- Kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP. 

+ Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo hướng 

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

nghiệp và PTNT; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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 lợn mắc bệnh DTLCP; 

2. Thời gian, địa điểm và hình thức kiểm tra 

- Thời gian:  

STT Thời gian Địa bàn kiểm tra Ghi chú 

1 11/7/2022 Sáng huyện Văn Quan  

  Chiều huyện Văn Lãng  

2 12/7/2022 Sáng huyện Lộc Bình  

  Chiều huyện Cao Lộc  

- Địa điểm: Kiểm tra tại một số hộ, xã có bệnh DTLCP tái phát.  

- Hình thức kiểm tra:  

Đi kiểm tra thực tế tại một số hộ chăn nuôi lợn, các hộ chăn nuôi lợn đã và 

đang xảy ra bệnh DTLCP và các địa điểm xử lý tiêu hủy tại địa phương.  

Đoàn sẽ nghe báo cáo của UBND huyện, xã về các nội dung nêu trên (địa 

điểm họp do UBND huyện chỉ đạo bố trí tại xã được kiểm tra). 

III. THÀNH PHẦN  

1. Đoàn của Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Đại diện Lãnh đạo Sở: Trưởng đoàn. 

- Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Phó Trưởng đoàn. 

- Thành phần đoàn: Đại diện Lãnh đạo phòng Thủy sản KTTH, Trung tâm 

Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và chuyên môn phụ trách địa bàn của 

Chi cục. 

2. UBND huyện, xã 
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- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBND xã (xã được lựa chọn kiểm tra). 

- Các phòng chuyên môn, công chức xã phụ trách nông lâm nghiệp (do 

UBND huyện mời). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở tham gia đúng thành 

phần đoàn kiểm tra. Giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm đầu mối, liên hệ 

với UBND các huyện trong kế hoạch kiểm tra lựa chọn các xã, lịch trình kiểm tra, 

tham mưu thông báo kết luận kiểm tra. 

2. Đề nghị UBND các huyện trong kế hoạch kiểm tra chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn lựa chọn địa điểm; mời thành phần, chuẩn bị báo cáo theo nội dung 

kiểm tra. Đề nghị liên hệ đoàn kiểm tra theo số điện thoại: 0983.525.614 - Ông Đỗ 

Tiến Đạt, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Lạng Sơn. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại một 

số huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

Kế hoạch này thay cho giấy mời/. 
 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện trong kế hoạch; 

- Lãnh đạo Sở; 

- 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 
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