ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3288 /UBND-NLN

Lào Cai, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm

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 tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ đầu năm 2022 đến nay,
nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã xảy ra trên đàn vật nuôi, ở nhiều tỉnh thành trong
cả nước, cụ thể: Bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 14 tỉnh, thành phố; bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 47 tỉnh, thành phố; bệnh Lở mồm long
móng (LMLM) xảy ra tại 04 tỉnh, thành phố; bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) xảy
ra tại 13 tỉnh, thành phố; bệnh Dại được tổ chức giám sát tại 11 tỉnh, thành phố,
phát hiện 50/115 số mẫu của động vật nghi ngờ mắc bệnh cho kết quả dương tính
với vi rút Dại. Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay bệnh DTLCP xảy ra tại 04
xã (Bản Lầu, Tả Thàng, Bảo Hà và Tả Phìn) thuộc các huyện Mường Khương,
Bảo Yên và thị xã Sa Pa; kết quả giám sát chủ động phát hiện 03 mẫu gia cầm
dương tính với Cúm A/H5N6, 07 mẫu dương tính với Cúm A/H5N1 và 02 mẫu
đầu chó dương tính với vi rút Dại. Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy
hiểm trên động vật tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.
Để chủ động, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm theo nội dung Văn bản số 4516/BNN-TY ngày 15/7/2022 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch
bệnh động vật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng
cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
trong đó chú trọng những nội dung sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Khẩn trương kiểm soát ổ DTLCP đang xảy ra; phòng ngừa các ổ dịch mới
phát sinh và lây lan; nhất là nguy cơ dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại,
Tụ huyết trùng trâu, bò… đang có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã chủ động
giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, 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 trên địa
bàn quản lý.
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- 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 chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép.
- Thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tập trung cao độ tiêm
phòng Kỳ II/2022 vào tháng 9-10/2022; rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật
nuôi của địa phương; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh, đặc biệt các bệnh nguy
hiểm trên đàn vật nuôi như: CGC, LMLM, Dại, Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, Dịch
tả lợn cổ điển... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin,
kể cả vắc xin phòng bệnh VDNC, DTLCP… do người chăn nuôi đầu tư kinh phí
mua vắc xin tiêm phòng.
- 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,
giết mổ bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội
dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh, thực hiện
tiêm phòng cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác, nâng cao
trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Tổng hợp số liệu, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng
chống dịch bệnh của UBND cấp huyện trong các tháng đầu năm 2022; các nội
dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất
giải pháp khắc phục trong thời gian tới theo mẫu tại Phụ lục đính kèm; hoàn thiện
và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ
Nông nghiệp và PTNT, trước ngày 25/7/2022.
- Về tổ chức giám sát sử dụng vắc xin phòng bệnh DTLCP NAVET-ASF
VAC theo nội dung Văn bản số 4463/BNN-TY 12/7/2022 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2022 cho đến khi hoàn thành nội dung
giám sát theo kế hoạch và hướng dẫn của Cục Thú y (Văn bản số 1060/TY-DT
ngày 08/7/2022 về việc giám sát sử dụng vắc xin phòng bệnh DTLCP NAVETASFVAC). Trong quá trình triển khai tiêm phòng và giám sát sử dụng vắc xin
NAVET-ASFVAC, có thể các đàn lợn đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa nhưng
chưa có biểu hiện triệu chứng, bệnh tích, nên chủ vật nuôi và lực lượng thú y chưa
xác định nếu chỉ quan sát lâm sàng và chưa lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, khi đàn
lợn được tiêm vắc xin DTLCP, có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc
phải xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh theo quy định hiện hành.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra, giám sát
bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về chăn nuôi, phòng,
chống dịch bệnh; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
- 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, thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh
động vật theo quy định; hướng dẫn giám sát và sử dụng vắc xin DTLCP theo
hướng dẫn của Cục Thú y.
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- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ
động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giám sát tiêm vắc xin NAVETASFVAC để phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên đàn lợn; phân công lãnh đạo
và cán bộ kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi hằng ngày theo dõi,
giám sát lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng sức khỏe đàn lợn sau tiêm
phòng; tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin tại cơ
sở đủ điều kiện thử nghiệm vắc xin.
3. Sở Tài chính tham mưu, bố trí điều chỉnh kinh phí phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 28/12/2021 của
UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và dịch bệnh
động vật thủy sản tỉnh Lào Cai năm 2022; đảm bảo kịp thời phù hợp với yêu cầu
công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay.
4. 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 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:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP, PCVP3;
- Chi cục CN&TY;
- Ban biên tập Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH1, NLN1,2,3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh
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Phụ lục
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT CÁC THÁNG ĐẦU NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số:
/UBND-NLN ngày tháng năm 2022
của UBND tỉnh Lào Cai)
I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ ĐÀN VẬT NUÔI VÀ DỊCH
BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN CÁC THÁNG ĐẦU NĂM 2022.
1.1. Tình hình chăn nuôi.
1.1.1. Đặc điểm và tình hình chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, kèm theo Bảng số
liệu (Bảng 2).
1.1.2. Nhận định về xu hướng tình hình chăn nuôi của địa phương.
1.2. Kết quả xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.
1.2.1. Tình hình xây dựng cơ sở toàn dịch bệnh; kèm theo bảng số liệu danh
sách các cơ sở đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh.
1.2.2. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp của địa phương.
1.3. Tình hình dịch bệnh động vật trên cạn các tháng đầu năm 2022.
1.3.1. Đặc điểm tình hình dịch bệnh (phạm vi, thời gian và đối tượng mắc
bệnh), kèm theo bảng số liệu (Bảng 1).
1.3.2. Nhận định tình hình dịch và dự báo tình hình trong các tháng cuối năm 2022
II. CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
TRÊN CẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN.
2.1. Kết quả tiêm phòng vắc xin (kèm theo Bảng 2, riêng đối với bệnh Dại theo
Bảng 3).
2.2. Kết quả xử lý ổ dịch.
2.3. Kết quả thông tin tuyên truyền.
2.4. Kết quả xây dựng cơ sở an toàn bệnh.
2.5. Đánh giá kết quả thực hiện.
2.5.1. Đánh giá về các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện.
2.5.2. Đánh giá về các giải pháp quản lý hành chính đã thực hiện.
2.5.3. Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp khắc Phục.
2.5.4. Kinh phí của địa phương được phê duyệt chi cho công tác phòng, chống
dịch bệnh năm 2022.
2.5.5. Kinh phí triển khai các hoạt động kỹ thuật: Quản lý đàn; vắc xin, tổ chức
tiêm phòng; giám sát lưu hành bệnh, thông tin tuyên truyền,…
2.5.6. Kinh phí triển khai các hoạt động quản lý hành chính.
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III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CÁC
THÁNG CUỐI NĂM 2022.
3.1. Mục tiêu.
3.2. Các giải pháp kỹ thuật.
3.2.1. Tiêm phòng vắc xin.
3.2.2. Xử lý ổ dịch.
3.2.3. Giám sát.
3.2.4. Thông tin tuyên truyền.
3.2.5. Nội dung khác (ghi cụ thể).
3.3. Các giải pháp quản lý hành chính.
3.4. Kinh phí thực hiện.
3.4.1. Kinh phí của người dân.
3.4.2. Kinh phí của địa phương.
- Nguồn kinh phí.
- Dự toán kinh phí chi tiết cho các hoạt động, phòng, chống.
3.5. Phân công trách nhiệm thực hiện.
3.5.1. Người dân.
3.5.2. Người buôn bán, vận chuyển, giết mổ.
3.5.3. Chính quyền các cấp (xã, huyện, tỉnh).
3.5.4. Cơ quan chuyên môn thú y các cấp (xã, huyện, tỉnh).
3.5.5. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
3.5.6. Các cơ quan khác có liên quan.

Bảng 1: Tổng hợp số liệu giám sát lưu hành bệnh CGC, Dại từ tháng 01 đến 15/7/2022
TT

Tên huyện

Tên xã

Loại mẫu xét nghiệm

Tổng số mẫu xét nghiệm Tổng số mẫu dương tính

Ghi chú

Bảng 2: Tổng hợp số liệu tiêm phòng vắc xin từ tháng 01 đến 15/7/ 2022
TT

Tên huyện

Tên xã

Tổng đàn (con)

Loại vắc xin

Số động vật được tiêm phòng Tỷ lệ tiêm phòng (%)

Bảng 3: Tổng hợp số liệu đàn chó, mèo và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại từ tháng 01 đến 15/7/2022
TT

Xã

Huyện

Số hộ
nuôi
chó

Tổng đàn
(con)

Số chó,
mèo được
tiêm phòng

Tỷ lệ tiêm
phòng (%)

Số chó
dại,
nghi dại

Số người bị
chó cắn
phải tiêm
dự phòng

Số người
tử vong

Số vụ xử lý
chó không
tiêm phòng

Số vụ xử
lý chó
thả rông

