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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày28

tháng 4 năm 2021

V/v khẩn trương thực hiện
quyết liệt các biện pháp phòng,
chống dịch, bệnh trên động vật

Kính gửi:
- Các Sở, ngành thành viên BCĐ phòng, chống
dịch bệnh động vật tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện Dịch tả lợn châu phi (DTLCP)
và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC). Để công tác phòng chống dịch
động vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
như sau:
1. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
1.1. Huy động cả hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo tại các Văn bản của
UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các số nhiệm vụ:
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, phân công nhiệm
vụ, gắn trách nhiệm trong việc kiểm tra đôn đốc đến tận cơ sở, thôn, bản thực hiện
các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP và VDNC.
- Tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh; phát hiện, xử lý triệt để ổ dịch;
thực hiện tốt vệ sinh khử trùng, tiêu độc; nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ
lợn, tái đàn tại các xã có dịch. Các xã có dịch phải khoanh vùng triệt để, tạm thời
dừng việc tái đàn lợn, tạm dừng việc giết mổ tiêu thụ lợn thịt, thịt lợn trong thời
gian có dịch.
- Đối với các xã chưa có dịch thành lập các tổ công tác để kiểm tra việc giết
mổ, buôn bán vận chuyển lợn, trâu, bò trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt chăn
nuôi an toàn sinh học, thực hiện tốt “5 không”... Đồng thời, các địa phương cần
theo dõi diễn biến, cập nhật dịch hàng ngày để thực hiện công bố dịch, công bố
hết dịch theo quy định của Luật Thú y.
- Cấp huyện, cấp xã thành lập đường Dây nóng về bệnh DTLCP; khuyến khích
các khai báo về tình hình dịch bệnh các vi phạm trong công tác phòng chống bệnh
DTLCP và chỉ đạo tổ chức xử lý kịp thời các thông tin tiếp nhận.
- Tuyên truyền đến người chăn nuôi lợn, trâu, bò tích cực, chủ động thực hiện
các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP, VDNC đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống
loa truyền thanh ở cơ sở.
1.2. Thành lập các Tổ/Chốt kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm vào
địa bàn tỉnh, phòng chống bệnh DTLCP và VDNC, như sau:
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- Các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên quyết định thành lập chốt kiểm
dịch để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật ra, vào tỉnh. Xây dựng
phương án hoạt động tại các Chốt kiểm soát.
- Huyện Văn Bàn thành lập Chốt kiểm soát tạm thời tại Trạm thu phí lối rẽ
đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với đường Quốc lộ 279 (IC 16).
- Huyện Bảo Thắng thành lập Chốt kiểm soát tạm thời tại Trạm thu phí lối
rẽ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với đường Quốc lộ 4E (IC 17).
- Huyện Bảo Yên thành lập Tổ kiểm soát cơ động trên Quốc lộ 70 và Quốc
lộ 279 hoạt động trên địa bàn huyện.
- Ủy ban Nhân dân các huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai thành
lập Tổ kiểm soát cơ động kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn.
- Đối với các huyện còn lại, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Chủ tịch
UBND các huyện chủ động thành lập Tổ/Chốt kiểm soát tạm thời ngăn chặn dịch
bệnh DTLCP và VDNC.
- Các Tổ/Chốt kiểm soát thành lập và hoạt động trước ngày 29/4/2021 và
chủ động giải thể khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và dập tắt.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thành lập các Đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bệnh
DTLCP và VDNC; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vắc xin,
hóa chất và dự trù kinh phí đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn
phòng, trị bệnh VDNC ở trâu, bò.
- Đối với vắc xin VDNC do nguồn ngân sách tỉnh cấp, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn triển khai hỗ trợ tiêm phòng cho đàn trâu, bò của 03 huyện
Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, cho phép sử dụng tiêm phòng cho đàn trâu,
bò của 10 xã đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai và một số xã vùng cao khó
khăn của các huyện khác có nguy cơ xảy ra dịch bệnh VDNC.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh
thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật của tỉnh tại Km 237 đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai.
3 . Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Lào Cai:
Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn được phân công.
Căn cứ chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NLN2.

Trịnh Xuân Trường
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