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V/v Tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm trên động vật 

    Cao Lộc, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:   - UBND các xã, thị trấn; 

                   - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

                   - Phòng Nông nghiệp &phát triển nông thôn; 

 

Thực hiện Công văn số 99 /SNN-CNTY, ngày 30/01/2020 của Sở Nông 

nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật. Trong năm 2019 các loại dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật (như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long 

móng gia súc, cúm gia cầm…) đã xẩy ra trên địa bàn tỉnh ở phạm vi rộng hơn, nhất 

là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), gây tổn thất lớn về kinh tế và ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.  

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đầu năm 2020 (rét đậm, rét hại, 

mưa nhiều…), bên cạnh đó các loại mầm bệnh còn lưu hành trên địa bàn với tỷ lệ 

tương đối cao (cúm gia cầm, LMLM…), đặc biệt là mầm bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra rất cao.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật có nguy cơ lây sang người (Cúm gia cầm, dại, 

liên cầu khuẩn…) UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn, phòng 

Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết nguyên đán 

Canh Tý năm 2020, cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp &PTNT: 

- Tăng cường công tác giám sát, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch động vật 

nhằm khống chế không để lây lan ra diện rộng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

biện pháp không để các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật lây sang 

người; 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm 

tại các địa phương có nguy cơ cao, địa phương có các dịch bệnh nguy hiểm đã xẩy 

ra trong năm 2019. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch: Cân đối kinh phí, chuẩn bị đầy 

đủ vật tư, trang thiết bị (Vắc xin, thuốc sát trùng, quần áo bảo hộ…) phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh động vật; 
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2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp:  

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở; phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống dịch để phát hiện sớm, 

thực hiện ngay các biện pháp chống dịch không để lây lan ra diện rộng, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; chủ động phối hợp với các cơ quan chức 

năng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có 

khả năng lây lan sang người; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm 

soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông, ra vào 

địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đó chú trọng công tác 

phòng bệnh là chính; thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an 

toàn sinh học, vệ sinh sát trùng chuồng trại.  

- Chỉ đạo Thú y viên rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung những 

gia súc chưa được tiêm phòng trong đợt chính, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm như bệnh Lở mồm long móng gia súc, bệnh dại, tụ huyết trùng…; triển khai 

thực hiện phun tiêu độc khử trùng ở những ổ dịch cũ, nguy cơ cao để tiêu diệt các 

loại mầm bệnh; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc 

biệt trong dịp Lễ hội đầu năm 2020; 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu  UBND các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị 

liên quan nghiêm túc, triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Phòng TC-KH huyện;; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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