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   Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố 
  

Hiện nay tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức 
tạp. Theo thông tin từ Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT từ ngày 
01/02/2019 đến nay (ngày 29/5/2019) bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 
3.274 xã/305 huyện của 45 tỉnh, thành phố với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 
rất lớn (2.019.098 con). Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan ra diện rộng là rất 
cao. Tại tỉnh Lạng Sơn ngày 11/3/2019 đã xuất hiện 01 ổ dịch tại 01 hộ gia đình 
thôn Nà Lùng, xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình; đến thời điểm hiện nay (ngày 
29/5/2019), bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xẩy ra tại 1224 thôn/212 xã, phường, 
thị trấn/13.478 hộ với tổng số lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy là 83.878 con lợn.  

Trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành 
chức năng đã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu 
phi; công tác triển khai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi theo Quyết định số 628/QĐ-
UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh được triển khai đúng quy trình, 
một số huyện (Văn Lãng, Cao Lộc…) đã bố trí kinh phí, chi trả cho một số hộ 
dân có lợn chết, buộc phải tiêu hủy. 

Trong thời gian gần đây tình hình bệnh DTLCP diễn biến hết sức phức 
tạp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng, do đó giá lợn 
hơi đã giảm mạnh (theo báo giá của Sở Tài chính trong tháng 5/2019 giá lợn hơi 
trung bình trên địa bàn tỉnh là 34.000 đồng/kg, giảm trên 21% tương đương 
9.000đ/kg lợn hơi so với thời điểm tháng 4/2019). Thực hiện Quyết định số 
995/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Quyết định 
về việc điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 
quy định tại Điều 1, Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố 
triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn 
tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi về việc thay đổi giá hỗ trợ lợn ốm, chết, buộc 
phải tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 
30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Quyết định về việc điều chỉnh 
mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quy định tại Điều 
1, Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh để 
người chăn nuôi yên tâm, phối hợp trong công tác phòng, chống và khống chế 
dịch bệnh. 
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2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan: 

- Chốt số liệu lợn buộc phải tiêu hủy do ốm, mắc bệnh DTLCP đến hết 
ngày 31/5/2019 (số hộ có lợn buộc phải tiêu hủy, loại lợn, số lượng, trọng 
lượng) đảm bảo chính xác, công khai minh bạch để có căn cứ hỗ trợ theo Quyết 
định số 628/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Từ ngày 01/6/2019 thực hiện việc hỗ trợ theo Quyết định số 995/QĐ-
UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Quyết định về việc 
điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quy 
định tại Điều 1, Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc công văn số: 479  /UBND-KTN, ngày 28 tháng 5 
năm 2019 của UBND tỉnh V/v triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, 
khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 
phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm 
lợn không đảm bảo an toàn; các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời 
lợn mắc bệnh; giám sát, kiểm soát chặt chẽ về số lượng và trọng lượng lợn mắc 
bệnh phải tiêu hủy, xử lý nghiêm các trường hợp khai khống, gian lận trong tiêu 
hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi; Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy 
định về phòng, chống dịch;  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiêm 
túc triển khai 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./. 
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