
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

 

Số:        /UBND-NLN 
 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống bệnh cúm gia 
cầm và các dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm, thủy sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2023 

 

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. 
 

 Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm 
(CGC) đã bùng phát nhiều đợt được ghi nhận tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên 

khắp các khu vực của châu Âu, châu Á,... chủ yếu do các chủng virus độc lực cao 
như A/H5N1, H5N6, H5N8 gây ra làm hàng triệu con gia cầm mắc bệnh, cùng đàn 

phải tiêu hủy. Trong nước, đã có 04 tỉnh có ổ dịch CGC, 22 tỉnh có dịch tả lợn Châu 
Phi bùng phát trở lại; các dịch bệnh này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, có khả 

năng bùng phát trong thời gian tới.  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh CGC và các loại dịch bệnh trên động vật, Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật 

của tỉnh; cấp ủy đảng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá nguy cơ 
dịch bệnh; phân công trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công 

tác phòng chống bệnh CGC và các loại dịch bệnh trên động vật, triển khai quyết 
liệt các biện pháp phòng chống bệnh gia súc, gia cầm nói chung, bệnh CGC nói 

riêng theo Kế hoạch số: 389/KH-UBND ngày 30/11/2022 và các văn bản chỉ đạo 
nội dung này của UBND tỉnh đã ban hành. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc xuất, nhập lậu động 
vật và sản phẩm động vật qua biên giới; xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, giết 

mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm từ vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp nhằm ngăn 
chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh CGC. 

- Khi có bệnh CGC xảy ra tại địa bàn phụ trách, thành viên BCĐ phải tập 

trung chỉ đạo, áp dụng triệt để biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng 
xử lý dứt điểm, dập tắt ổ dịch; yêu cầu thực hiện công bố dịch theo quy định; xử 

lý đối tượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh làm lây 
lan dịch theo quy định của Pháp luật. 

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thời điểm này tập trung các biện pháp để phòng  
bệnh CGC; tăng cường giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, tập trung xử lý triệt để: 



Lấy mẫu xét nghiệm, quản lý theo dõi đàn gia súc, gia cầm; tiêu hủy gia cầm bị 
bệnh, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc theo đúng quy 

định, vệ sinh khử trùng tiêu độc...; 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phát hiện sớm việc mua, bán trái 
phép gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua chế biến từ các địa 

phương khác vào địa bàn; xử lý triệt để các hành vi vi phạm. 

 - Thực hiện triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện quy 

trình phòng bệnh bằng nhiều phương pháp, phát hiện sớm, cách ly và xử lý triệt 
để các trường hợp gia súc, gia cầm ốm, mắc bệnh... Tuyên truyền và hướng dẫn 

các hộ chăn nuôi mua gia súc, gia cầm giống có nguồn gốc rõ ràng, có Giấy chứng 
nhận kiểm dịch. 

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh CGC kịp thời phát hiện và xử 

lý các trường hợp vi phạm về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh không đúng quy 
định. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững. Phối hợp 

với các địa phương có dịch xử lý ổ dịch và việc mua bán gia súc, gia cầm, sản 
phẩm của chúng làm lây lan dịch theo đúng quy định; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y một số nội dung: 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch 
bệnh. Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát xét nghiệm bệnh CGC theo 

hướng dẫn của Cục Thú y. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 
theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, 
sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên 

quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất 
hợp pháp động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh Lào Cai. 

4. Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh 
căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, 
chống bệnh CGC, DTLCP và các loại dịch bệnh khác trên đạn gia súc, gia cầm, 

thủy sản trong thời gian tới. 
 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: HĐND, UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 
- Chi cục Kiểm dịch ĐV vùng Lào Cai; 
- BBT cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH4, KT1, NLN1,3. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Hoàng Quốc Khánh 
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