
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1132/UBND-KTN ngày 08/4/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh;  

Công văn số 947/SNN-CNTY ngày 18/5/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật 

nuôi vụ Xuân hè năm 2022.  

Để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

trong thời gian tới và thực hiện tốt Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 22/2/2022 

của UBND thành phố Lai Châu về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản 

trên địa bàn thành phố năm 2022. 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế  

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động chăn nuôi; phối hợp 

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 dịch bệnh mới được phát hiện ngay trong diện hẹp; phối hợp tham mưu cho 

UBND thành phố 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. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh trong tỉnh và trên 

địa bàn thành phố. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch bệnh vào địa 

bàn thành phố để tham mưu các giải pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và Kế 

hoạch của UBND thành phố đã phê duyệt. 
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- Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức, thành lập đoàn, tổ công tác 

thực hiện các đợt kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh tại 

UBND các xã, phường. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

- Phân công viên chức trực tiếp phụ trách từng địa bàn xã phường, phối hợp 

tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện thực hiên tốt các biện pháp 

phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại gốc đối với các cơ sở 

kinh doanh, giết mổ; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và các 

sản phẩm của chúng ra vào địa bàn; tăng cường cử viên chức giám sát chặt chẽ các 

điểm chợ, các khu vực có nguy cơ cao. 

- Chủ động phối hợp tổ chức lấy mẫu giám sát, chuẩn đoán xác minh dịch 

bệnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; tiếp tục phối hợp với 

UBND các xã, phường rà soát việc tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 

đảm bảo kế hoạch đề ra. 

3. UBND các xã, phường 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên 

áp dụng nghiêm ngặt các biên pháp chăn nuôi đảm bảo vệ sinh phòng bệnh: thường 

xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh; tiêm phòng 

đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. 

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Khi phát hiện các 

trường hợp gia súc, gia cầm ốm, chết, nghi mắc bệnh báo cáo ngay về UBND 

thành phố (qua phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để xem xét, 

xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác quản 

lý hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về công tác quản lý, kê khai hoạt 

động chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Căn cứ nội dung công văn yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
Bùi Hữu Cam 
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