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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. 
 

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, 
gia cầm, thủy sản cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một số mầm bệnh nguy hiểm 
như Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, nhiều virus gây bệnh trên cá vẫn tồn tại 

ngoài môi trường, có nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Theo đó, ngày 11/01/2023 
Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 183 /VPCP-NN về việc đề nghị duy trì, phát 

triển ổn định nuôi trồng thủy sản. Để chủ động, tích cực trong công tác phòng 
dịch, bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển chăn nuôi, thủy sản bền 

vững trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã chủ động 

giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nhất là tại các khu vực đã từng có 
dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý 

dứt điểm khi phát hiện dịch, bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không 
báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng 
đồng; đặc biệt quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động 

vật, thủy sản trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức tiêm phòng định kỳ, tiêm phòng bổ sung cho động vật, phòng 

bệnh cho động vật thủy sản thường xuyên đảm bảo chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
an toàn dịch bệnh, phát triển bền vững. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, 
kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thủy sản; tổ chức ngăn chặn 

và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thủy 
sản trái phép qua biên giới; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường 

và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, thủy sản, chế biến các 

sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tăng cường áp dụng các 
biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng 
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vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh, môi trường nước 
có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn nguồn dịch, bệnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát bệnh, giám sát công tác tiêm phòng, kịp 

thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh; 

- Chuẩn bị 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 theo hướng dẫn của Cục Thú y, Tổng cục 
Thủy sản; 

- 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, thủy sản vào địa bàn tỉnh. 

3. 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 động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

 

Căn cứ chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, 
thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Ban biên tập Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH1, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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