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CÔNG ĐIỆN 

Về việc thực hiện công tác chăn nuôi tái đàn lợn và tiếp tục tăng cường 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Điện 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm 2020 đến ngày 

15/6/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 11/11 huyện, thành 

phố/86 xã, phường, thị trấn; số lợn ốm, buộc tiêu hủy là 1.790 con, tổng trọng lượng 

83.025 kg. Nguyên nhân bệnh DTLCP tái phát được xác định là: (1) Sau khi dịch 

bệnh đã được kiểm soát đủ thời gian không tái phát mới các đơn vị công bố hết dịch, 

giá lợn hơi tăng cao, nên một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn, lợn con chủ yếu được 

mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc trực tiếp từ thương lái vận chuyển đến hộ chăn 

nuôi, không rõ nguồn gốc; (2) Các ổ dịch chủ yếu tái phát, xảy ra tại các hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện và không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh 

học, không xử lý chất thải, nước thải, xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh làm 

lây lan dịch bệnh; (3) Khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người chăn 

nuôi không báo cáo cơ quan chuyên môn hoặc báo cáo muộn, đã có hiện tượng bán 

chạy, giết mổ lợn để tiêu thụ do giá lợn hơi tăng cao; công tác chống dịch tại một số 

địa phương chưa được quyết liệt, còn phó mặc cho lực lượng chuyên môn, không 

thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch theo quy định (tiêu hủy, phun tiêu độc 

khử trùng, xử lý thu gom nước thải, phân ở chuồng có lợn bị bệnh…); 4) Giá bán lợn 

hơi tăng cao 90-100.000đồng/kg, người chăn nuôi trong tỉnh đã được nhận kinh phí 

hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP năm 2019, việc nuôi mới, tái đàn lợn sẽ tiếp tục 

gia tăng trong thời gian tới; trong khi đó, nguồn lợn giống hầu hết còn phải nhập từ 

tỉnh ngoài; đồng thời, thời tiết bất thuận, dự báo nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao làm 

giảm sức đề kháng của đàn lợn nên nguy cơ dịch bệnh DTLCP tái phát và lây lan trên 

địa bàn tỉnh là rất cao. 

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung 

sau:  

1. Tập trung chỉ đạo chăn nuôi tái đàn lợn theo đúng quy định tại Hướng dẫn 

số 03/HD-SNN-CNTY ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn 

một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, thời điểm tái đàn sau dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn khi điều kiện chuồng 

nuôi bảo đảm áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đăng ký tái đàn 

với UBND cấp xã, nhập nuôi đàn lợn khỏe mạnh, nguồn gốc rõ ràng, không mang 

mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động 

thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh là chính, áp dụng nghiêm ngặt các biện 
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pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học. Tuyên truyền các hộ giết mổ, buôn 

bán thực hiện nghiêm vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết 

mổ lợn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã: xử lý dứt điểm ngay khi phát 

hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; không để người chăn nuôi giấu dịch, bán 

chạy lợn bệnh, không xả thải nước thải, chất thải có mầm bệnh ra ngoài môi trường,... 

3. Thành lập đoàn công tác để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chăn 

nuôi tái đàn lợn, công tác phòng chống bệnh dịch và tiêm phòng gia súc tại cơ sở. Chỉ 

đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nơi buôn bán sản 

phẩm từ lợn, lợn con giống, điểm giết mổ lợn.  

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ 

động tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bệnh, nghi mắc bệnh tại các 

điểm giết mổ, các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn hoặc trong quá trình vận chuyển.  

5. Kịp thời bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng, 

chống, xử lý ổ bệnh DTLCP tái phát. Tổng hợp báo cáo về tình hình bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi và công tác kiểm tra tổ chức thực hiện chăn nuôi tái đàn lợn, phòng chống 

bệnh dịch và tiêm phòng gia súc tại cơ sở, về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung nêu 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT(để B/c); 

- Đ/c Hồ Tiến Thiệu, PCT UBND tỉnh(để B/c); 

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh(P/hợp); 

- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh(P/hợp);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu:VT. 
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Đinh Thị Thu 
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