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CHỈ THỊ 
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số loại sâu, bệnh hại mới trên cây trồng như 

dịch sâu cuốn lá; bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen (môi giới truyền bệnh là rầy nâu, rầy lưng trắng) 

gây hại trên cây lúa, cây ngô, đây là loại bệnh dịch nguy hiểm, hiện nay vẫn chưa có thuốc phòng trừ đặc 

hiệu. Về chăn nuôi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng 

(LMLM), bệnh tụ huyết trùng (THT) và một số dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm. Dịch bệnh đã 

làm giảm năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và giảm thu nhập của người dân, ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. 

Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai yêu cầu: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về tính chất, đặc điểm, tác hại của một số loại dịch, bệnh hại 

cây trồng, vật nuôi với hình thức và nội dung phù hợp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của 

người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh. Giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã, trưởng thôn, bản, 

tổ dân phố, khuyến nông viên, thú y viên giám sát các tổ chức và hộ gia đình có cây trồng, vật nuôi để 

phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo kịp thời với cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý ngay.  

a) Đối với cây trồng: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Bảo vệ thực vật) thực hiện tốt 

công tác dự báo tình hình sâu bệnh hại trên địa bàn. Trường hợp có xuất hiện dịch, bệnh, tổ chức thành lập 

ngay các tổ công tác để kịp thời chỉ đạo các xã và nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng 

ruộng nhằm phát hiện sớm và có biện pháp chống dịch kịp thời; chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự 

phòng của địa phương hỗ trợ cho công tác chống dịch; đồng thời thực hiện báo cáo hàng tuần, đột xuất về 

tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn với cơ quan chuyên môn để có phương án chỉ đạo kịp thời. 

b) Đối với vật nuôi: Thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình dịch, bệnh phát sinh trên địa bàn, 

tăng cường giám sát phát hiện dịch, bệnh sớm tại cơ sở để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Làm tốt công 

tác vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng; kịp thời xử lý tiêu huỷ mầm bệnh, ngăn chặn kịp thời không 

để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với 

cơ quan chuyên môn tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tăng cường công 

tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp 

mua, bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn theo quy định. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch, bệnh đồng thời chỉ 
đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện nội dung Chỉ thị này về UBND tỉnh theo quy định. 

- Tăng cường các hoạt động chuyên môn, giám sát đồng ruộng, làm tốt công tác dự báo nhằm phát 

hiện sớm khả năng diễn biến của dịch, để có biện pháp khoanh vùng, xử lý kịp thời, kiên quyết không để 

dịch bệnh lây lan ra diện rộng; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát cơ sở và chuẩn bị đầy đủ vật tư, 

thuốc bảo vệ thực vật, nhân lực để sẵn sàng dập dịch; chủ động phòng ngừa, theo dõi, báo cáo về tình hình 

dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh hại cây trồng.  



- Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống dịch; tăng cường các hoạt động chuyên môn, giám sát 

dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh đầu tiên để điều trị, xử lý kịp thời không để bùng 

phát thành dịch; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá 

chất, vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng dập dịch, hạn chế tối đa tỷ lệ gia súc mắc bệnh. Theo dõi 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để chủ động phòng ngừa, báo cáo về tình hình dịch bệnh và 

công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

3. Sở Công thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với cơ quan bảo vệ 

thực vật, cơ quan thú y, các cơ quan quản lý biên giới kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng buôn lậu thuốc bảo 

vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; buôn lậu gia súc, gia cầm, vận chuyển, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép; chỉ đạo Ban quản lý các chợ kiểm tra và chịu trách nhiệm 

trong việc kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại các chợ.  

4. Công an tỉnh: Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định Pháp lệnh Bảo vệ thực vật, Pháp lệnh Thú y. 

5. Sở Y tế: Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố và nhân 

dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, phương án chủ động phòng ngừa các dịch bệnh lây truyền 

từ gia súc, gia cầm sang người, tổ chức cứu chữa kịp thời các trường hợp mắc bệnh; phối hợp với các 

ngành có liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức, kinh nghiệm phòng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, các biện pháp phòng chống dịch hại 

cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ 

kịp thời và báo cáo tình hình dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi theo hướng dẫn của các cơ quan 

chuyên môn. 

7. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên 

môn các cấp vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, các hội viên, đoàn viên 

tham gia tích cực công tác phòng chống dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chuyên môn trong công tác phát hiện sớm dịch, bệnh để có biện pháp phòng, chống kịp thời. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất việc nghiên cứu ứng dụng khoa học về phòng 

chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.  

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách phục vụ 

công tác phòng, chống dịch hại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

10. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, lợi dụng dịnh bệnh để lưu hành, bán thuốc 

không rõ nguồn gốc, tăng giá các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y làm ảnh hưởng đến công tác 

phòng chống dịch bệnh của nhân dân. 

11. Yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan không thực hiện hoặc thiếu trách 

nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch, bệnh hại cây trồng, vật nuôi; không thông tin kịp thời 

hoặc thông tin thiếu chính xác và có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh phải chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 
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