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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:505/SNN-TSKTTH 
V/v chỉ đạo tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

           Lạng Sơn, ngày  18 tháng 4 năm 2019 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Thú y. 

 Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
(DTLCP) đã xảy ra ở 04 huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Hữu Lũng, Cao Lộc trong 
đó có 10 xã (Xuân Mãn, Bằng Khánh - huyện Lộc Bình; Thụy Hùng, Hoàng 
Việt, Trùng Quán, Hoàng Văn Thụ - huyện Văn Lãng; Vân Nham,Tân Thành, 
Thị Trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng; Lộc Yên - huyện Cao Lộc) số lợn đã tiêu 
hủy 646 con/24.917 kg; Qua thực tế cho thấy nhiều ổ dịch trên địa bàn hầu hết 
đều xuất phát từ lợn nái, đặc biệt đối với lợn nái thả rông là một trong những 
nguy cơ làm dịch bệnh lây lan. 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 
1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 về việc chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các 
đơn vị trực thuộc Ngành chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 
pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) như sau:  

 1. UBND các huyện, thành phố  

 a) Về chỉ đạo, điều hành 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Chỉ thị số 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; Công điện khẩn số 
1237/CĐ-BNNPTNT ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc tăng cường kiểm soát 
buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi; Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019 của UBND 
tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi; Trong đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành 
động, chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để chi trả cho các hoạt động 
phòng, chống dịch bệnh DTLCP bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

 b) Về thông tin, tuyên truyền, khuyến nông 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin để mọi người 
chăn nuôi, cộng đồng và cả xã hội hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi để cùng vào cuộc kiểm soát, ngăn chặn không để dịch lây lan theo 
nguyên tắc vừa bảo đảm ngăn chặn đường truyền lây từ con người, phương tiện 
vận chuyển, côn trùng, thức ăn thừa... để đảm bảo yêu cầu vừa phòng chống 



2 

 

dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, đặc biệt là Bệnh 
không lây lan sang người, người tiêu dùng không nên quay lưng với các sản 
phẩm lợn an toàn và đảm bảo chất lượng.  

 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi không thả rông 
lợn, Không dấu dịch; Không mua, bán, giết thịt, ăn thịt lợn bị bệnh hoặc nghi 
ngờ bị bệnh, không rõ nguồn gốc; Không vứt xác bừa bãi; Không cho lợn ăn 
thức ăn thừa chưa qua nấu chín; Tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn 
sinh học; Hướng dẫn chủ vật nuôi thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, sát trùng 
tiêu độc bằng vôi bột, hóa chất, từ hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi lợn ra các khu 
vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao; Vệ sinh, sát trùng người và phương tiện 
vận chuyển, dụng cụ; Có biện pháp ngăn chặn các loại chim, côn trùng, loài gặm 
nhấm có thể mang mầm bệnh từ bên ngoài vào; Hạn chế khách đi lại, thăm 
chuồng nuôi để hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm; Khi phát hiện những bất 
thường trong đàn lợn, tuyệt đối không điều trị lợn ốm mà phải báo cáo ngay cho 
cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời; 
Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Luật Thú y và 
Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; Việc hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn, sản phẩm 
lợn buộc phải tiêu hủy được thực hiện theo Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 
03/4/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 1 
Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 23/6/2012 của UBND tỉnh phê duyệt mức 
hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn.  

 - Cần chủ động giám sát, phát hiện, đấu tranh, hướng dẫn người dân 
không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán vận chuyển lợn, sản 
phẩm lợn nhập lậu vào địa bàn tỉnh tiêu thụ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp cố tình vi phạm và không thực hiện các biện pháp chống dịch 
dẫn đến dịch lây lan theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thú y; Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh 
DTLCP. Kiểm tra, xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật để tránh 
gây hoang mang trong xã hội. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở chăn nuôi an 
toàn dịch bệnh; Phổ biến các mô hình chăn nuôi tốt, phòng chống dịch bệnh tốt 
và phù hợp với từng loại hình, quy mô chăn nuôi lợn. 

c) Về kiểm dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan 

 - Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn qua địa 
bàn; Tăng cường các hoạt động của Trạm, Chốt kiểm dịch: Thực hiện nghiêm 
các quy trình kiểm dịch vận chuyển; Vệ sinh và phun thuốc sát trùng các 
phương tiện vận chuyển và người tham gia vận chuyển… 

 - Tạm dừng vận chuyển lợn, sản phẩm lợn từ các vùng có dịch ra khỏi địa 
bàn trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi con lợn cuối cùng mắc bệnh 
DTLCP được tiêu hủy trên địa bàn. 

 - Cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia 
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chương trình giám sát, lấy mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính các bệnh (bao 
gồm cả bệnh DTLCP), lợn không có triệu chứng của bệnh DTLCP trong vòng 
30 ngày trước thời điểm vận chuyển, được phép vận chuyển ra khỏi vùng có 
dịch theo hướng dẫn của Chi cục Thú y tỉnh. 

 - Đối với các nơi có ổ dịch không nên tái đàn vào thời điểm hiện tại đến 
khi có ý kiến của cơ quan Thú y 

d) Về quản lý việc giết mổ lợn 

 - Cho phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính 
với bệnh DTLCP trong vùng có dịch (cấp thôn, xã, huyện). Thịt và sản phẩm từ 
thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong vùng có dịch bệnh theo cấp địa phương đã 
công bố. Việc giết mổ lợn phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ đã được cấp 
phép, bảo đảm vệ sinh Thú y, có nhân viên Thú y thực hiện kiểm soát giết mổ, 
cơ sở giết mổ phải thực hiện đầy đủ việc vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc 
sau mỗi ca giết mổ. 

 - Rà soát các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở giết 
mổ nhỏ lẻ; Kiên quyết không cho giết mổ nếu cơ sở hoạt động không phép hoặc 
không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; Tăng cường nhân lực cho việc kiểm soát 
giết mổ để bảo đảm động vật được đưa vào giết mổ đều khỏe mạnh. 

 - Yêu cầu xử lý triệt để các chất thải, nước thải trong quá trình giết mổ để 
tránh làm phát tán vi rút DTLCP ra môi trường và lây lan sang các cơ sở chăn 
nuôi lợn. 

 đ) Về xử lý lợn mắc bệnh 

 - Việc xử lý, chôn lấp lợn phải bảo đảm yêu cầu tiêu diệt được vi rút 
DTLCP; Đối với trường họp chôn sâu, phải bảo đảm hố chôn độ sâu ít nhất từ 2 
m trở lên, không để phát tán lợn và các chất thải ra môi trường xung quanh. 

 - Các hộ có lợn phải tiêu hủy thực hiện tốt khâu vệ sinh quét dọn, thu gom 
phân rác, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để đảm bảo tiêu diệt mầm bệnh theo 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 (Đề nghị tham khảo phần Phụ lục của Công văn 319/SNN-TSKTTH ngày 
18/3/2019 của Sở NN và PTNT V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, 
chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn)   

 2. Chi cục Thú y tỉnh  

 - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông 
nghiệp và PTNT. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động áp dụng 
các phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. 

 - Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch; Lấy mẫu gửi 
xét nghiệm theo quy định của Cục Thú y; Cử cán bộ kỹ thuật của Chi cục nắm 
chắc tình hình, phối hợp với Trung tâm dịch vụ để triển khai kỹ thuật phòng 
chống dịch tại nơi đang có dịch bệnh đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do 
dịch bệnh gây ra; Hướng dẫn các Trung tâm Dịch vụ các huyện, thành phố phối 



4 

 

hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát dịch và kịp thời xử lý theo 
quy định; Chủ động tổ chức điều tra ổ dịch nhằm xác định nguyên nhân phát 
sinh và lây lan dịch bệnh, để làm căn cứ xây dựng giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh phù hợp với thực tiễn. 

- Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan 
chức năng bố trí đủ lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ 
việc vận chuyển động vật, sản phẩm động lưu thông, ra vào địa bàn. Xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thường xuyên báo cáo tình tình dịch bệnh DTLCP và tiến độ phòng 
chống dịch về Phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT vào trước 16 
giờ 00 hàng ngày qua  địa chỉ email theo địa chỉ tonghopts@gmail.com.  

3. Trung tâm Khuyến nông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi áp 
dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; Đồng thời nâng cao nhận thức 
và tính chất nguy hại của bệnh DTLCP. 

 - Chỉ đạo các lực lượng Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Thú y xã 
trong công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh, báo cáo ngay cho Chính 
quyền cơ sở và Trung tâm dich vụ cấp huyện khi thấy có các biểu hiện bất 
thường trên đàn vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

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 Lạng 
Sơn để phối hợp xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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