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Kính gửi:   

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

Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

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. 

 

Căn cứ Công văn số 439/SNN-CNTY ngày 9/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lai Châu về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên động vật nuôi.  

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi phát sinh và lây 

lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Đôn đốc kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình 

dịch bệnh động vật. Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh trên địa 

bàn huyện; đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch bệnh vào tỉnh. Tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ động giám sát tại các khu vực đã từng xảy ra dịch bệnh, có nguy cơ 

cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát 

hiện. Phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch 

bệnh lây lan, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

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

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn thực 

hiện tốt công tác tiêm phòng, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 

động vật; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh động vật, chú trọng giám sát các 

khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm không để dịch bùng 

phát mạnh và lây lan diện rộng.  

- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển; kiểm soát 

giết mổ động vật, sản phẩm động vật; điểm giết mổ gia súc, gia cầm; đảm bảo công 

tác thú y tại cơ sở trên địa bàn huyện. Phối hợp với các xã, thị trấn, đoàn liên 

ngành trong công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu 

về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.  
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- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật ở các xã, thị trấn. Tổng hợp báo cáo kết quả về cơ quan quản lý cấp trên 

theo quy định; thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình dịch bệnh động vật qua 

Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).  

3. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 3 khu vực Than Uyên - Tân Uyên 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia 

súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng trái phép qua địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền với hình thức phù 

hợp về công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật nuôi trên địa bàn huyện để 

người chăn nuôi biết và chủ động thực hiện phòng tránh. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Rà soát, thống kê, kiểm soát tổng đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi nhằm chủ 

động trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật 

nuôi định kỳ theo Kế hoạch, đặc biệt tại các điểm, khu vực có nguy cơ cao bùng 

phát dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới 

được phát hiện. Chỉ đạo các bản, TDP vận động các hộ dân chủ động tiêm phòng 

cho đàn vật nuôi, tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh; các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật bắt buộc; hướng dẫn các biện  pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh thú y. 

- Chỉ đạo trưởng bản, TDP trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; 

xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận 

chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, vướt xác động vật ra môi trường dẫn đến dịch 

bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho Nhân dân và cộng đồng.  

- Khi có dịch xảy ra kịp thời báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ 

đạo bao vây dập tắt ổ dịch ngay từ đầu, không để dịch lây lan ra diện rộng, đồng 

thời áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. 

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, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

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

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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