ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4768 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2022

V/v tăng cường triển khai quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh động vật

Kính gửi:
- Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch
bệnh động vật tỉnh (Quyết định số 1350/QĐ-UBND
ngày 28/4/2021);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
(DTLCP), bệnh Cúm gia cầm (CGC), bệnh Lở mồm mồm long móng (LMLM) vẫn
rải rác xảy ra gây thiệt hại về kinh tế và an sinh ở nông thôn; kết quả lấy mẫu giám
sát chủ động tại chợ phát hiện 14 mẫu dương tính với vi rút DTLCP, 03 mẫu gia cầm
dương tính với Cúm A/H5N6, 12 mẫu dương tính với Cúm A/H5N1, 07 mẫu đầu
chó dương tính với vi rút Dại. Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên
đàn vật nuôi vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 tiếp tục xảy ra là rất cao. Bên cạnh
đó nước ta đã có người nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ đầu tiên, bệnh này có thể lây truyền
giữa người và các loại động vật linh trưởng, loài gặm nhấm, sóc và chó nhà.
Để kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, bệnh Đậu
mùa khỉ ở động vật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng
cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; trong đó
chú trọng những nội dung sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu
mùa khỉ ở động vật theo Văn bản số 6637/BNN-TY ngày 04/10/2022 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT (sao gửi kèm). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3288/UBND-NLN ngày 20/7/2022 về việc
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Văn
bản số 4222/UBND ngày 13/9/2022 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi
Kỳ II/2022; rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi của địa phương; tổ chức
tiêm vắc xin phòng bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: CGC,
LMLM, Dại, Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, Dịch tả lợn cổ điển... bảo đảm tỷ lệ đạt
trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; kể cả vắc xin phòng bệnh VDNC,
DTLCP… do người chăn nuôi đầu tư kinh phí mua vắc xin tiêm phòng.

2

- Triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt II năm 2022 trên
địa bàn từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2022. Nội dung, cách thức thực hiện theo Văn
bản số 855/UBND-NLN ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai tháng
tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2022. Báo cáo kết quả thực
hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/11/2022 để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các trường
hợp vi phạm về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và
Thú y thực hiện:
- Chuẩn bị sẵn sàng, bố trí nguyên vật liệu cần thiết và đầy đủ các điều kiện để
đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh như: Vắc xin, hóa chất, bảo hộ sinh học...
Tiếp tục tăng cường lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát xét nghiệm bệnh, thực hiện
lấy mẫu gửi xét nghiệm mẫu nghi nhiễm Đậu mùa khỉ trên động vật theo hướng dẫn
của Cục Thú y;
- Chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm các loại dịch, bệnh
trên động vật ngay từ hộ, cơ sở, trang trại chăn nuôi, các điểm, chợ buôn bán gia súc,
gia cầm và sản phẩm của chúng; xây dựng kế hoạch phục vụ công tác phòng, chống
trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật.
3. Sở Tài chính tham mưu, bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống
trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật đảm kịp thời phù hợp
với yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay.
4. Sở Y tế: Chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử
trùng môi trường; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch
Y tế Quốc tế Lào Cai tổ chức khử trùng tiêu độc tại các khu vực cửa khẩu, lối mở...;
các cơ sở y tế tăng cường giám sát dịch bệnh từ động vật lây sang người (nhất là
bệnh Đậu mùa khỉ, bệnh Dại và bệnh Cúm gia cầm), chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất
phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện.
5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm trong việc ngăn chặn
động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập lậu qua biên giới; chỉ đạo các Đồn biên
phòng, các đơn vị trong toàn lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ các bến bãi, khu vực cửa khẩu, lối mòn, lối mở, biên giới; phối hợp với
các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật các vụ việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật đặc biệt động
vật xuất phát từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh Đậu mùa khỉ.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về công tác
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phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung và nội dung, yêu cầu của tháng
vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt II năm 2022 và phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ.
7. Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh căn
cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống bệnh trên
địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP, PCVP3;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, VX2, NLN1,3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh

