
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và phòng 

chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1222/UBND-KT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; 

Căn cứ Công văn số 1997/SNN-CNTY ngày 29/9/2022 về việc triển khai 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 2240/SNN-TSKTTH ngày 26/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc chủ động trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và phòng 

chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Công văn số 2340/SNN-

CNTY ngày 04/11/2022 về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường đợt 2 năm 2022;  

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự 

báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay 

đến tháng 01/2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác suất 

khoảng từ 50-60%; không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các 

tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng 

thời kỳ. Tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C; tháng 01-

02/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. 

 Để kịp thời khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống đói rét trên đàn vật nuôi. Sở Nông nghiệp 

và PTNT ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, 

chống đói rét cho đàn vật nuôi tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống đói rét cho 

đàn vật nuôi trên địa bàn các huyện, thành phố. 

2. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các điều kiện, thành phần làm việc 

cùng đoàn kiểm tra. Chuẩn bị báo cáo theo các nội dung được kiểm tra. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 
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1. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn (tổng đàn, so sánh cùng 

kỳ về tốc độ phát triển, khó khăn và nguyên nhân); tình hình thực hiện phòng, 

chống đói rét cho đàn vật nuôi; 

 2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các biện pháp đã  

triển khai thực hiện để xử lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn: Công tác chỉ đạo, 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi; 

Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Lở mồm long móng; Cúm gia cầm; Dại chó…; 

 3. Công tác chỉ đạo, triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 2 năm 2022 (số con tiêm được, đạt tỷ lệ % so với tổng đàn, khó khăn, 

hạn chế, nguyên nhân…); 

 4. Kết quả thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 

2 năm 2022; 

5. Dự kiến kế hoạch chăn nuôi, tiêm phòng năm 2023. 

III. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra thực tế tại: 

- Địa điểm các xã trên địa bàn các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, 

Cao Lộc. 

- Hình thức: Đoàn kiểm tra thực tế tại một số hộ chăn nuôi thuộc địa bàn xã 

do huyện lựa chọn, bố trí. Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn làm việc tại trụ sở UBND 

xã được lựa chọn. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng đoàn; 

 - Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Đại diện Lãnh 

đạo Trung tâm Khuyến nông; Phòng Thủy sản KTTH. 

3. Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra 

 a) Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (hoặc một số thành phần khác do UBND 

huyện mời). 

 b) Cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND xã, Thú y xã, cán bộ phụ trách Khuyến 

nông và các thành phần liên quan (do UBND xã mời). 

 4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày/huyện (từ 8 giờ) 

- Địa điểm: Kiểm tra thực tế tại các xã do huyện bố trí:  

+ Ngày 19/12/2022: Huyện Tràng Định. 

+ Ngày 20/12/2022: Huyện Bình Gia. 

+ Ngày 21/12/2022: Huyện Lộc Bình; 

+…………………………………….. 
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 (Lưu ý: Thời gian có thể điều chỉnh, nếu có sẽ do trưởng đoàn thông tin cho 

thành phần kiểm tra). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đầu mối chủ động liên hệ với các 

huyện về địa điểm kiểm tra, tham mưu thông báo kết quả kiểm tra và tổng hợp báo 

cáo của Sở gửi UBND tỉnh. 

 2. UBND các huyện, thành phố 

a)  Các đơn vị trong đợt kiểm tra 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND xã được lựa chọn đến kiểm tra 

chuẩn bị báo cáo theo nội dung kiểm tra. 

- Bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn. Lựa chọn hộ chăn nuôi để 

đoàn đến kiểm tra, nắm tình hình chăn nuôi (02- 03 hộ chăn nuôi lợn, chăn nuôi 

trâu, bò).  

b) UBND các huyện, thành phố còn lại, đề nghị tự thành lập đoàn kiểm tra 

và gửi báo cáo theo nội dung trên về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y trước ngày 21/12/2022 để tổng hợp.  

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác 

phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn các 

huyện, thành phố, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã 

đề ra ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Để B/c); 

- Thành phần Đoàn kiểm tra của Sở; 

- UBND các huyện,TP. 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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