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BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý 

nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020 

 

Thực hiện Công văn số 417/SNN-TSKTTH ngày 25/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực 

hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-

2020. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn; diện tích tự nhiên 118.956,5 ha, có đường biên giới Quốc gia với Trung 

Quốc dài 40,7 km; phía Bắc giáp với huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung 

Quốc, phía Đông giáp huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, phía 

Nam giáp huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, 

phía Tây giáp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã (Trong đó: 

09 xã vùng III, có 02 xã biên giới là xã Bính Xá, xã Bắc Xa). Tổng số thôn bản, 

khu phố là 117, trong đó có 07 thôn giáp biên và có 95/117 thôn đặc biệt khó 

khăn. Dân số 28.579 nghìn người, tỷ lệ người DTTS chiếm 89,26%. Toàn huyện 

có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ dân tộc Tày chiếm 60,05%, dân tộc 

Dao 17,46%, dân tộc Kinh 10,74%; dân tộc Nùng 10,72%, các dân tộc khác 

1,04%. Những năm gần đây, các dân tộc của huyện có sự giao lưu hội nhập tích 

cực với các dân tộc khác trên khắp cả nước thông qua các hoạt động kinh tế - xã 

hội do đó, số các DTTS sinh sống trên địa bàn huyện ngày nhiều và đa dạng 

hơn. Đời sống của đồng bào các DTTS còn nhiều khó khăn, tỷ lệ  hô ̣nghèo cao, 

toàn huyện là 1.655 hộ, chiếm 22,98%, hộ cận nghèo là 1.092 hộ, chiếm 15,16% 

(trong đó số hô ̣nghèo DTTS là 1.548 hô,̣ chiếm 93,53%; hô ̣câṇ nghèo DTTS là 

1.048 hô,̣ chiếm 95,97%). Cơ sở hạ tầng của huyện còn nhiều khó khăn, nhất là 

hạ tầng về giao thông, đặc biệt là ở địa bàn các xã Lâm Ca, Đồng Thắng và các 

thôn người Dao, do vậy rất cần sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 Trên địa bàn huyện có 8/12 xã, thị trấn có Thú y viên (xã Đình Lập, Thái 

Bình mỗi xã có 02 thú y viên, các xã còn lại mỗi xã có 01 thú y viên) với tổng số 

10 người có trình độ chuyên môn về chăn nuôi thú y, đúng với lĩnh vực công tác 

đảm nhiệm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó trình độ 

Đại học 04 người, chiếm 40%; Cao đẳng 02 người chiếm 20%, Trung cấp 04 



người, chiếm 40%. Hiện nay còn 04 xã chưa có thú y viên (Cường Lợi, Bắc 

Lãng, Đồng Thắng, Bắc Xa). 

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là cơ quan quản lý đội ngũ cán bộ 

thú y thường xuyên báo cáo về tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên địa bàn. 

Hàng năm phân công cán bộ phụ trách cùng thú y viên các xã bám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức 

năng tiếp nhận và xử lý tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua 

biên giới vào địa bàn. Phối hợp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ điều kiện vệ sinh 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất sơ chế, chế biến vận chuyển 

kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. 

Thú y viên phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã thường xuyên, liên 

tục theo dõi giám sát các dịch bệnh tại cơ sở; từ đó đảm bảo an toàn dịch bệnh, 

bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định trên địa bàn, góp phần nâng 

cao hiệu quả bền vững cho ngành chăn nuôi, đồng thời đảm bảo an toàn thực 

phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái, giúp cho việc quản lý 

dịch bệnh của cơ quan thú y một cách thiết thực. Họ là những người trực tiếp 

phòng, chống và khai báo dịch bệnh; tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình 

chăn nuôi, dịch bệnh động vật, đề xuất, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng, 

chống dịch bệnh và chữa bệnh cho động vật theo kế hoạch và hướng dẫn của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; hướng dẫn nông dân về quy trình sản 

xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi, thú y và chuyển đổi cơ cấu 

vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn thực hiện các quy định về 

phòng bệnh bắt buộc cho động vật, cách ly động vật, tiêm phòng vắcxin phòng 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã; phối hợp thực hiện khử trùng, tiêu 

độc cho các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, môi trường chăn nuôi 

và phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 Kết quả: trong giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện đã kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được 282 con trâu, bò; 24.333 con lợn. Tiêm phòng 

được 34.922 liều vắc xin LMLM, 19.000 liều vắc xin tụ huyết trùng, 17.114 liều 

vắc xin dịch tả, 2.641 vắc xin dại chó mèo. Phun tiêu độc khử trùng cho 2.040 

lượt thôn, số hộ được phun là: 47.184 lượt hộ, số lượng thuốc đã phun 2.720 lít. 

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 136 cuộc cho 6.800 lượt người 

tham dự, cấp phát 6.800 bộ tài liệu. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Thuận lợi 

  Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ công tác 

hằng năm đạt được những kết quả tốt; tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác 

phát triển nông nghiệp trên địa bàn. 

  Đội ngũ cán bộ Thú y, thú y cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền về công tác thú y, quản lý, giám sát và phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, thị trấn từ đó nâng cao hiệu quả phòng, chống 



dịch bệnh cho vật nuôi góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển chăn 

nuôi tại địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

 2. Khó khăn, hạn chế 

  - Chăn nuôi của huyện chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng 

chăn nuôi tập trung, do đó huyện chưa xây dựng được các cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh. 

 - Điều kiêṇ làm viêc̣ , trang thiết bi ̣ phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg còn thiếu thố n; 

chính sách, chế đô ̣đaĩ ngô ̣đối với thú y viên còn thấp , chưa thu hút và taọ đôṇg 

lưc̣ để cán bô ̣yên tâm công tác. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi ở cơ sở còn có hiện tượng 

chủ quan, một số nơi chưa chỉ đạo chặt chẽ công tác tiêm phòng thú y.  

 - Đội ngũ thú y viên cơ sở không ổn định, thường thay đổi nhiều, vì vậy 

việc tập huấn và nắm bắt thông tin, chuyên môn nghiệp vụ công tác chưa được 

tốt.  

  - Trình độ dân trí không đồng đều, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác vận 

động, tuyên truyền cho bà con nông dân và người chăn nuôi trong việc phòng, 

chống dịch bệnh cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật nói chung. 

 3. Nguyên nhân 

Do chế độ phụ cấp thấp nên cán bộ không thật sự tâm huyết với công 

việc, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao, không đáp ứng nhu cầu và tính chất 

công việc đặc thù. Địa bàn hoạt động rộng, trực tiếp liên quan đến công tác chăn 

nuôi và phòng chống dịch bệnh, nhưng hoạt động của đội ngũ này lại bán 

chuyên trách và chỉ được hưởng phụ cấp. Ngoài ra, không có bất cứ khoản hỗ 

trợ nào, thế nên việc đòi hỏi họ làm việc có trách nhiệm là rất khó. Trong các kỳ 

giao ban của UBND các xã, thị trấn có một số xã, thị trấn không mời thành phần 

thú y viên cùng tham dự. 

4. Hiệu quả 

-  Hoạt động ngành Thú y đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát 

dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và sự phát triển kinh tế, từ khi có 

lực lượng thú y viên tại các xã, thị trấn thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác 

Thú y trên địa bàn  công tác giám sát, phát hiện, cảnh báo dịch bệnh có nhiều 

chuyển biến rõ nét, đội ngũ thú y viên đã góp phần tích cực trong việc quản lý 

dịch bệnh được tốt hơn, khi có dịch bệnh đã phát hiện kịp thời và thực hiện bao 

vây, khống chế không cho dịch lây lan. Do vậy, đã làm giảm thiệt hại do dịch 

gây ra, không lan thành dịch lớn; đáp ứng được yêu cầu công việc phòng, chống 

dịch bệnh kịp thời, đảm bảo tiến độ; đội ngũ thú y viên luôn chủ động phát hiện 

dịch bệnh tại cơ sở góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển ngành chăn 

nuôi ở địa phương. 

 - Nhờ có mạng lưới thú y từ huyện đến cơ sở nên công tác tiêm phòng 

vắcxin, tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm, công tác kiểm dịch, kiểm 



soát giết mổ được thực hiện ngày càng tốt hơn, góp phần hạn chế đáng kể thiệt 

hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho 

người tiêu dùng. 

- Công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch 

bệnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, từ đó đã làm chuyển biến nhận thức 

rõ rệt của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Tiếp tục cần có mạng lưới Thú y viên để thực hiện công tác tuyên tuyền, 

hướng dẫn nhân dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

chăn nuôi trên địa bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đào tạo nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Thú y cơ sở góp phần thực hiện mục 

tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm DVNN; 

- Lưu: VT. 

    KT. CHỦ TỊCH 

                    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Hoàng Thanh Đạm 
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