
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 706/SNN-TY 
V/v: Hướng dẫn một số biện pháp khẩn 
cấp về quản lý giết mổ tiêu thụ sản phẩm 
từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

  
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                           - Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến thời điểm hiện nay trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn dịch tả lợn Châu Phi đã xẩy ra trên 1168 thôn, khối/208 xã, 
phường, thị trấn/12.660 hộ, số lượng lợn buộc phải tiêu hủy là 78.786 con. 
Trong thời gian tới bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan trên 
địa bàn. Để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ đó giảm số lượng 
lợn bị tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thú y 
tỉnh thực hiện một số nội dung về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn 
khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi: 

1. UBND các huyện, thành phố:  
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh 

tế; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp), UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn 
các cơ sở giết mổ lợn, thực hiện công tác kiểm soát giết mổ lợn theo nội dung tại 
Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT: Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn tiêu thụ 
sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Hướng dẫn được gửi kèm theo 
công văn). 

2. Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn:  
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn của huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai việc quản lý giết mổ, tiêu thụ 
sản phẩm từ lợn trong thời gian có dịch tả lợn Châu Phi. 

- Thực hiện nghiêm việc cấp giấy kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ 
lợn ra ngoài địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn trong thời gian có bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và Chi 
cục Thú y tỉnh 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./. 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
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