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V/v tăng cường phòng, chống và chủ 
động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 
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Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố; 

      - Chi cục Thú y; 

      - Trung Tâm Khuyến Nông. 

 

 Thực hiện Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chủ động ngăn chặn 
nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam; 

 Thực hiện Công văn số 2053/TY-DT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Cục 
Thú y về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. 

Theo thông tin của Tổ chức y tế thế giới (OIE) ngày 01/8/2018, bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang của 
Trung Quốc. Tính đến ngày 25/8/2018, tổng cộng đã có 04 ổ dịch Dịch tả lợn 
Châu Phi được Trung Quốc báo cáo cho OIE, tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 
gần 10.000 con; Từ cuối năm 2017 đến nay đã có 12 quốc gia báo cáo có dịch tả 
lợn Châu Phi (Trung Quốc, Nga, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hung-ga-ri, Lat-via, 
Môn-đô-va, Phần Lan, Rô-ma-ni, Nam Phi, Ucrai-na, Dăm-bi-a). 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút 
gây ra. Bệnh lây lan nhanh trên loài lợn (Lợn nhà và lợn hoang dã), xảy ra ở mọi 
lứa tuổi. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao có thể lên tới 100%. 
Vi rút gây ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường. 
Sau khi khỏi bệnh lâm sàng, lợn vẫn có khả năng mang vi rút trong khoảng thời 
gian dài và có thể trở thành vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy nếu để xảy ra 
dịch bệnh sẽ rất khó để loại trừ được mầm bệnh; Hiện nay, chưa có vắc xin và 
thuốc điều trị đặc hiệu bẹnh Dịch tả lợn Châu Phi; Vì vậy giải pháp phòng bệnh 
là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây 
lan; các biện pháp chủ yếu như kiểm dịch nhập khẩu, kiểm soát vận chuyển lợn 
và chăn nuôi an toàn sinh học được nhiều nước đã và đang áp dụng. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn bán, vận chuyển động vật và 
sản phẩm động vật nhập lậu qua Biên giới vẫn diễn ra phức tạp. Đặc biệt trong 
thời gian gần đây do có sự chênh lệch giá lợn hơi giữa Việt Nam và bên kia Biên 
giới nên đã có hiện tượng buôn bán, vận chuyển nhập lậu lợn và các sản phẩm 
của lợn từ bên kia Biên giới nhập lậu vào Việt Nam.  Để chủ động phòng, chống 
và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam thông qua 
việc buôn bán chuyển lợn và các sản phẩm của lợn nhập lậu, giảm thiểu thiệt hại 
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cho ngành chăn nuôi và thương mại quốc tế. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 
phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ngành tập trung chỉ đạo và 
khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên 
truyền sâu rộng đến từng người dân, chính quyền các xã, phường, thị trấn và các 
tổ chức đoàn thể, nhất là tại các xã khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi; Đặc biệt cần tuyên truyền để nhân dân không tham gia các 
hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn từ bên kia Biên giới 
vào trong nước; Không tiêu thụ, buôn bán lợn và sản phẩm của lợn không có 
nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch của thú y để hạn chế phát sinh và lây lan 
dịch bệnh;  

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu 
lợn và sản phẩm của lợn từ bên kia Biên giới vào nội địa; Tuyệt đối không cho 
buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, kể cả 
hình thức quà tặng, quà biếu của cư dân Biên giới; Phát hiện và kiên quyết xử lý 
tình trạng buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn theo đúng quy định của pháp luật; Tổ 
chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; 

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi, giám sát chặt 
chẽ đàn lợn của địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với triệu chứng, bệnh tích 
điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hoặc nghi ngờ là lợn, sản phẩm nhập 
lậu trái phép thì báo ngay cho Chi cục Thú y để có biện pháp xử lý kịp thời; 

d) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu 
độc khử trùng theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018, 
để chủ động tiêu diệt mầm bệnh và phòng chống dịch bệnh bùng phát đồng thời 
giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho người, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như 
an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi; 

đ) Thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện phòng 
chống dịch bệnh tại các cửa khẩu và các địa bàn có nguy cơ cao. 

2. Chi cục Thú y tỉnh 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, của Cục Thú y và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp & PTNT về công tác phòng chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động xây dựng kế 
hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, 
gia cầm trên địa bàn. Nghiêm cấm việc xác nhận để hợp thức hóa nguồn gốc đối 
với động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhập lậu qua biên giới; 
Tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn bất 
hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà tặng, quà biếu của cư 
dân biên giới; Phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu lợn, sản phẩm 
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của lợn theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng 
cường công tác kiểm dịch động vật; 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố 
triển khai văn bản hướng dẫn về cách phòng, chống và một số đặc điểm chung 
của Dịch tả lợn Châu Phi đến các cán bộ chuyên môn và thú y xã, phường, thị 
trấn. 

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn tăng cường phối hợp với 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố trong công tác theo dõi, 
giám sát đàn lợn tại điạ phương, nếu phát hiện lợn bệnh với triệu chứng, bệnh 
tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn 
nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung 
ương để chẩn đoán xét nghiệm tác nhân gây bệnh. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, tập trung vào những khu vực có 
nguy cơ cao như: Khu vực chăn nuôi, chợ buôn bán, cơ sở giết mổ… 

3. Trung tâm Khuyến nông tỉnh  

- Phối hợp với phòng chức năng của huyện, thành phố tuyên truyền đến 
người dân tính chất nguy hiểm của Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để từ đó có ý thức 
phòng chống dịch bệnh hiệu quả; Tuyên truyền tới người chăn nuôi áp dụng các 
biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học… 

- Chỉ đạo Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với lực lượng Thú y viên xã, 
phường, thị trấn trong công tác giám sát dịch bệnh. Khi có dịch xảy ra cần báo 
cáo kịp thời cho lãnh đạo cấp trên. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thú y, Trung tâm khuyến 
nông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, 
thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và  PTNT để 
phối hợp xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NN&PTNT, Kinh tế TP; 
- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
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