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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 báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT từ đầu năm đến nay, các loại 
dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; bên cạnh 

đó, vẫn còn xảy ra dịch bệnh nhỏ lẻ tại một số địa phương (bệnh Dại tại xã Khánh 
Yên Trung, huyện Văn Bàn; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy ra nhỏ lẻ, chủ 

yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ). Đặc biệt ngày 18/02/2023 đã xảy ra trường hợp chó 
thả rông cắn người gây thương tích nặng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

dân tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, gây bức xúc trong dư luận. 

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục 
phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao và việc đàn chó nuôi không được 

quản lý, còn tình trạng thả rông, chưa được tiêm phòng là nguy cơ lớn xảy ra bệnh 
Dại. Theo đó, ngày 21/02/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 

883/BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương 

tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm trong đó chú trọng một số nội dung như sau: 

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

- Tiếp tục tập trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đúng tiến độ, 
mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh 

phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản 
tỉnh Lào Cai năm 2023. 

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

sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra dịch bệnh, 
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 khai báo, báo cáo 
làm lây lan dịch bệnh gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. 

 - Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, 

kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn 
và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyện động vật, sản phẩm động vật trái phép 

theo quy định của Pháp luật hiện hành. 
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- Thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tập trung cao độ tiêm 
phòng kỳ I năm 2023 vào tháng 3 - 4; rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật 

nuôi; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm trên đàn vật 
nuôi như: Cúm gia cầm, Dại, Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, Lở mồm long móng 
trâu, bò và Dịch tả lợn cổ điển… bảo đảm đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm 

tiêm vắc xin, kể cả các loại vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục, Newcastle, 
Lepto… do người chăn nuôi đầu tư kinh phí mua vắc xin tiêm phòng. 

  - Tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 
1 năm 2023, từ 15/3 - 15/4/2023. Nội dung thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản 
số 855/UBND-NLN ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. Báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước 
ngày 30/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình 
thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về các loại dịch bệnh nguy hiểm trên 
đàn vật nuôi, nguyên nhân phát sinh, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống; Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, 
tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng nuôi và nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch 

bệnh; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng, 
trại chăn nuôi. 

- Công tác quản lý đàn chó nuôi:  

+ Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh truyền thông đa phương 
tiện đến người dân về bệnh Dại, sự nguy hiểm của loại bệnh này, hiệu quả của 
việc tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi… Hướng dẫn, yêu cầu các hộ 

nuôi chó thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt, đeo rọ mõm 
khi cho chó ra đường, nơi công cộng. Thực hiện đúng quy định tại Điều 66, Luật 

Chăn nuôi về Quản lý nuôi chó, mèo. 

+ Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ đàn 
chó nuôi, yêu cầu các hộ nuôi chó phải thực hiện ký cam kết thực hiện các quy 

định quản lý đàn chó nuôi. Thành lập đội bắt, xử lý chó thả rông, không đeo rọ 
mõm khi ra nơi công cộng, chó không tiêm phòng vắc xin Dại... đặc biệt tại khu 

vực phát sinh bệnh Dại, khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư, khách du lịch... 
Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiêm phòng, quản 

lý đàn chó nuôi. 

+ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND tỉnh khi để dịch, bệnh Dại lây lan và có người tử vong do bệnh Dại 

xảy ra trên địa bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kịp thời xử lý các trường hợp 

vi phạm về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 

30/11/2022 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm 
và bệnh động vật thủy sản tỉnh Lào Cai năm 2023. 
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- Phối hợp với Sở Tài chính trên cơ sở các quy định hiện hành, thực hiện 
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy trình việc mua vắc xin, vật tư, hóa chất phục 

vụ công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc năm 2023. 

- Đề xuất khen thưởng các cơ quan, đợn vị, địa phương thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vào thời điểm phù hợp; đồng 

thời đề nghị phê bình đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm, chưa thực hiện quyết 
liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, để dịch bệnh lây lan, phát 

sinh ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, gây hậu quả… 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Tiếp tục tăng cường lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát xét nghiệm bệnh, 
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) theo đúng quy định hiện hành. 

+ Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ 
động vật, sản phẩm động vật; 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 theo quy định. 

3. Các sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và nội dung được phân công 
tại Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh, chủ động phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian tới. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh; 

- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2, KT1, NLN1,3. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 

 


		2023-02-23T08:51:48+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-23T09:17:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-23T09:17:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-23T09:17:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-23T09:17:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-23T09:18:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




