
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:           /UBND-NN 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật các tháng 

cuối năm 2022 và đầu năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày     tháng 12 năm 2022 

  

Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, 

Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm 

VHTT và Truyền thông huyện, Đội quản lý thị 

trường số 3 khu vực Than Uyên - Tân Uyên; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 08 ổ dịch 

bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi (01 ổ dịch Viêm da nổi cục; 02 ổ dịch Dịch tả 

lợn Châu Phi; 02 ổ dịch Tụ huyết trùng trâu, bò; 03 ổ dịch Dại ở chó); có 196 con 

gia súc bị chết và tiêu hủy. Nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tái 

phát, lây lan trong vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 là rất cao; người chăn nuôi còn 

chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; vận chuyển, lưu thông động 

vật, sản phẩm động vật để phục vụ tiêu dùng những tháng cuối năm tăng cao. 

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường 

công tác kiểm tra kiểm soát động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện và 

triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4863/UBND-KTN ngày 29/12/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các 

tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ động triển  khai giám  sát,  theo  dõi tình hình dịch bệnh động vật để 

phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát 

hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch 

bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác 

động vật ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người 

dân và cộng đồng. 

- Chủ động cập nhật theo dõi thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh động 

vật trên phạm vi tỉnh và trên địa bàn huyện; đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập 

dịch bệnh vào huyện để tham mưu các giải pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời, 

hiệu quả. 
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2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi, tổ chức 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc  biệt  là  

thực hiện tốt công tác tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật, 

công tác tiêu độc khử trùng môi trường; chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia 

cầm; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ.  

- Phối hợp với các cơ quan: Đội quản lý thị trường số 3 khu vực Than Uyên-

Tân Uyên, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật sai quy định, 

không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch Thú y. 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học, chăn nuôi có kiểm soát. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, qua nhiều kênh thông tin (nhất là 

hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, mạng xã hội,…) về các loại 

dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh; khuyến cáo người dân chủ động giám sát, kịp thời báo cáo chính quyền 

và cơ quan thú y khi phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh; các 

trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật sai quy định, không rõ nguồn 

gốc, chưa qua kiểm dịch Thú y để có biện pháp xử lý kịp thời. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện 

Tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân 

cư thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn; phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi; giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp giấu dịch, bán chạy, vứt xác 

động vật chết ra môi trường; buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 

 


		Lò Văn Biên
	2023-01-12T23:02:20+0700
	Signer's office
	Lò Văn Biên
	Signing document


		2023-01-14T14:43:43+0700


		2023-01-14T14:43:43+0700


		2023-01-14T14:43:43+0700




