
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc 

gia phòng, chống bệnh Lở mồm long 

móng, giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Thực hiện Công văn số 5750/BNN-TY ngày 24/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 -2025, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí bản dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh 

Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 -2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xây dựng. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau: 

- Giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở 

mồm long móng có phân chia ra vùng khống chế, vùng đệm. Tỉnh Lạng Sơn có 

05 huyện biên giới được Trung ương cấp vắc xin tiêm phòng, còn lại 06 huyện, 

thành phố việc mua vắc xin, chi trả toàn bộ công tiêm phòng do ngân sách tỉnh 

bảo đảm. Tuy nhiên do là tỉnh miền núi, biên giới nguồn ngân sách địa phương 

còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó tình hình buôn bán vận chuyển động vật và sản 

phẩm động vật qua biên giới diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhiễm các dịch 

bệnh từ bên kia biên giới vào địa bàn tỉnh và sâu trong nội địa là rất cao. Để 

công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét có cơ chế riêng cho các tỉnh biên giới, 

hỗ trợ 100% vắc xin tiêm phòng bệnh Lở mồm, long móng cho địa phương để 

thực hiện tiêm phòng. 

- Đề nghị nghiên cứu, lượng hóa rõ trường hợp bùng phát dịch lớn theo 

hướng quy định tỷ lệ địa phương có dịch hoặc số đầu gia súc bị mắc bệnh để dễ 

triển khai thực hiện. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
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