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Kính gửi: 

- UBND các huyện, thành phố; 
        - Chi cục Thú y tỉnh. 

  

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 

01/02 - 07/3/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 560 hộ, 210 thôn, 84 xã, 

27 huyện của trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố, gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải 

Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Điện Biên và Thái 

Nguyên, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 8.884 con và chưa có ổ dịch nào 

qua 30 ngày. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 

04/CT-TTg ngày 20/02/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 

khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công 

văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019 chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp 

bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Căn cứ vào tình hình Dịch bệnh 

đang có chiều hướng lây lan, diễn biến hết sức phức tạp; trong các tỉnh có các ổ 

dịch tả lợn Châu Phi đã có tỉnh Thái Nguyên (địa phương tiếp giáp với địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 06/3/2019 dịch đã xảy ra tại 02 hộ nuôi lợn trên địa bàn 

02 xã Úc Kỳ, Kha Sơn của huyện Phú Bình, tổng số lợn mắc và tiêu hủy là 72 

con), Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, 

Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và thị trấn 

triển khai ngay một số nội dung nhằm phòng, chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn: 

 1. UBND các huyện, Thành phố: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, Công an, thú y, 

ban chỉ đạo 389 huyện, TP) tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận 

chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm của lợn ra, vào địa bàn; thành lập các tổ công 

tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát tại các chợ buôn bán lợn sống, các điểm giết 

mổ lợn phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng vi phạm theo đúng quy định; đối 

với các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn (tiếp giáp với Thái Nguyên nơi đang có ổ 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) xem xét thành lập các chốt Kiểm dịch động vật tại 

các tuyến đường từ Thái Nguyên sang Lạng Sơn nhằm kiểm soát, tiêu độc khử 
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trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt đối với 

lợn đi qua địa bàn. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố (Phòng Nông nghiệp, 

Phòng Kinh tế Thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành 

phố) tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ buôn bán gia súc, gia cầm; phối hợp với 

UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân, 

chủ kinh doanh giết mổ động vật và sản phẩm động vật ký cam kết tuân thủ 

Pháp luật thú y về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ theo Công văn số 44/CCTY-KH 

ngày 07/3/2019 của Chi cục Thú y: Về việc tăng cường công tác KSGM, vận 

chuyển lợn và sản phẩm từ lợn phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (văn 

bản được gửi kèm theo); 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thông qua lực lượng thú y viên, 

khuyến nông viên tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân 

Hướng dẫn số 42/HD-CCTY ngày 06/3/2019 của Chi cục Thú y: Hướng dẫn 

phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (văn bản được gửi kèm theo). 

 2. Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn:  

 - Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các lực lượng 

chức năng bố trí đủ lực lượng trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ đối với 

động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm; 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành 

phố giám sát nhằm phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý dịch bệnh xảy ra không để 

lây lan ra diện rộng; 

 - Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, 

Thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Thú y chỉ đạo thực hiện những nội dung 

trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề vướng mắc báo cáo 

về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- L. Đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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