
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SNN-TSKTTH 

Về việc tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

         Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

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

                  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

       - Trung tâm Khuyến nông. 

 

Trong  9 tháng vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh 

dại gây ảnh hưởng đến kinh tế và sự phát triển của Ngành chăn nuôi; bên cạnh 

đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi còn thấp chưa đạt yêu cầu đề ra; sự 

biến đổi của thời tiết, khí hậu đang có xu hướng diễn biến phức tạp là điều kiện 

thuận lợi cho mầm bệnh dễ phát sinh và lây lan; mặt khác Lạng Sơn là địa bàn 

thường xuyên có hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm từ các địa phương khác 

qua địa bàn tỉnh; cùng với đó là hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật qua biên giới ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, hoạt động tái đàn tăng vào 

dịp cuối năm… do vậy, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm là rất cao.  

Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm, thúc đẩy 

ngành chăn nuôi phát triển, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với các đơn vị 

trực thuộc ngành thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành1. Cần chủ động trong công tác phòng, chống 

                                           

1 Thông tư 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; Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi bổ sung một số điều 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016; kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021của 

UBND tỉnh về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-

2025; kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 03/8/2021 về thực hiện Chiến lược phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kế hoạch số 

242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022; kế 

hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống bệnh 

Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030; kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 03/12/2021 
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dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; tăng cường quản lý, kiểm 

tra giám sát việc sử dụng các vật tư, hóa chất, vắc xin được cấp đảm bảo tránh 

lãng phí, thất thoát; chủ động hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, phòng chống 

đói rét cho vật nuôi; áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, kịp thời theo quy 

định; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại cơ sở (nếu có dịch bệnh phát sinh).  

  2. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp với các lực lượng có liên 

quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện ổ dịch và xử lý 

kịp thời, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, nơi có đàn 

gia súc chưa được tiêm phòng triệt để. Đặc biệt các địa phương có dự án cung 

ứng con giống gia súc, gia cầm trong các chương trình xóa đói giảm nghèo cần 

tăng cường giám sát, tiêm phòng vắc xin để phòng bệnh cho vật nuôi, nuôi cách 

ly không để lây lan sang đàn vật nuôi của địa phương; kiên quyết xử lý các 

trường hợp không chấp hành theo các quy định của pháp luật.   

 3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi để phù hợp 

với tình hình thực tế khi diện tích chăn thả ngày càng thu hẹp (nuôi bán chăn thả 

hoặc nuôi nhốt); thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 

54 của Luật Chăn nuôi; thực hiện tốt các biện pháp nuôi cách ly trước khi nhập 

đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời thực hiện tốt “5 không” trong phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; xây dựng các mô hình chăn nuôi hữu cơ, 

chăn nuôi an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị làm tiền đề để tuyên truyền, 

vận động người dân làm theo.  

4. Phối hợp rà soát, tổng số hộ chăn nuôi, tổng đàn, tổng số con trong diện 

tiêm phòng; tổ chức đăng ký số lượng chi tiết, cụ thể đến từng hộ gia đình qua 

đó làm căn cứ cho việc cung ứng vắc xin, vật tư, hóa chất đầy đủ, kịp thời;  

tuyên truyền vận động người dân tích cực hưởng ứng các chiến dịch tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm nhất là bệnh Lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng, niu-

cat-xơn, dại chó mèo ...đợt 2 năm 2022 đạt hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng 

đạt 80% trở lên so với tổng đàn; đồng thời chỉ đạo lực lượng tham gia công tác 

tiêm phòng cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sử dụng đối với từng loại vắc xin 

của nhà sản xuất, đảm bảo đúng kỹ thuật, liều lượng và quy trình vận chuyển, 

bảo quản vắc xin; tăng cường phối hợp các cơ quan chuyên môn trong chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức tiêm phòng tại cơ sở để kịp thời giải quyết, 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

                                                                                                                                    
của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở 

trâu bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gai đoạn 2022-2030; kế hoạch số 111/KH-SNN ngày 

08/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 

2021-2025 và Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... 
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 5. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thú y và khuyến nông viên xã tuyên truyền 

công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đến từng thôn, bản; đặc 

biệt là hưởng ứng chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin cho gia súc, 

gia cầm theo Kế hoạch và tiêm phòng bổ sung...; tăng cường công tác giám sát 

dịch bệnh, báo cáo ngay cho Chính quyền cơ sở và cơ quan Thú y khi thấy có 

các biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, không 

để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

 6.  Tuyên truyền vận động người buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật 

và sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của Luật Thú y về kiểm dịch động 

vật; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng trước và sau mỗi buổi chợ buôn bán gia 

súc, gia cầm sống, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; 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 theo các quy định hiện hành. 

7. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để kịp thời tuyên truyền, phản 

ánh những mô hình, cách làm hay, tiêu biểu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa 

chống dịch, vừa phát triển kinh tế… để tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức 

mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

 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 chỉ đạo, 

thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng 

Sơn để phối hợp xử lý kịp thời./. 

 
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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