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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN     Đình Lập, ngày     tháng  4  năm 2020 
V/v tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn 

 bảo đảm an toàn sinh học 
 

 

   Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 443/SNN-CNTY ngày 30/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an 

toàn sinh học,  

Để đẩy mạnh việc tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND huyện Đình Lập yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống 

dịch bệnh và công tác tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học theo các quy 

định, hướng dẫn của cấp trên; 

- 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; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo 

quy định về kiểm dịch lưu thông vận chuyển theo đúng quy định; Phối hợp các xã, 

thị trấn và các cơ quan, ngành liên quan tham mưu biện pháp bảo đảm tốt nhất nguồn 

cung thịt và sản phẩm động vật đáp ứng nhu cầu của người dân trong huyện và nhu 

cầu xuất bán ra huyện ngoài theo quy định; 

- Tham mưu tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh; công tác tái đàn lợn, tăng đàn lợn trên địa bàn toàn huyện cho 

UBND huyện báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (gửi mail: 

chicucthuylangson@gmail.com) theo yêu cầu. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các 

biện pháp chuyên môn về chăn nuôi lợn an toàn sinh học; Tập huấn, triển khai xây 

dựng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh… 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch tại 

cơ sở; phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo về 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; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa 
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chất, vắc xin đúng chủng loại và số lượng để phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả; 

- 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; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo 

quy định về kiểm dịch lưu thông vận chuyển theo đúng quy định; Phối hợp các xã, 

thị trấn và các cơ quan, ngành liên quan tham mưu biện pháp bảo đảm tốt nhất nguồn 

cung thịt và sản phẩm động vật đáp ứng nhu cầu của người dân trong huyện và nhu 

cầu xuất bán ra huyện ngoài theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông tin, tuyên truyền sâu rộng 

bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tập huấn… về 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn lợn, tăng đàn 

lợn; trong giai đoạn hiện nay tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động 

vận chuyển, giết mổ  lợn, buôn bán trái phép lợn, các sản phẩm lợn qua biên giới 

giữa Việt Nam và các nước; không thao túng giá, thông tin thất thiệt, thu gom, găm 

hàng, đẩy giá lợn hơi lên cao; 

- Tuyên truyền, khuyến cáo cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn thực hiện 

việc nuôi tái đàn lợn theo các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống DTLCP, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh (Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019; Công văn số 

5329/BNN-CN ngày 25/7/2019; Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019; 

Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT), Công 

văn số 277/UBND-NN ngày 18/3/2020 của UBND huyện; các hộ chăn nuôi sản 

xuât lợn giống tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an 

toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn. 

- Định kỳ hàng tháng  báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh; công 

tác tái đàn lợn, tăng đàn lợn trên địa bàn về phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

tổng hợp (đồng thời gửi mail: nongnghiepdinhlap@gmail.com) theo quy định. 

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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