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Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2019 
V/v: Phối hợp trong công tác kiểm 
dịch vận chuyển lợn để nuôi làm 
giống, nuôi thương phẩm vào địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY, ngày 18/6/2019 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT:  Hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi 

thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu phi; Công điện số 

02/CĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tập 

trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (dịch tả lợn 

Châu Phi đã xảy ra tại 11/11 huyện, thành phố), tình hình dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp. Để triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả nhằm khống chế 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp & 

PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục Thú y, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp thực hiện 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện chủ trương của tỉnh Lạng Sơn tạm thời chưa thực hiện nuôi 

mới, tái đàn lợn đối với các hộ chăn nuôi, các gia trại không đảm bảo an toàn 

sinh học trong thời gian bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn chưa được khống 

chế. Đề nghị các tỉnh tạm thời không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển 

lợn vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn với mục đích nuôi thương phẩm, nuôi làm giống.  

2. Đối với trường hợp các Doanh nghiệp, Trang trại, HTX trên địa bàn có 

nhu cầu nhập lợn với mục đích nuôi thương phẩm, làm giống phải là các cơ sở 

chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi đã đăng 

ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi có quy trình 

thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo quy định; 

trước khi tiếp nhận lợn cơ sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền địa 

phương và cơ quan chuyên môn để được theo dõi, quản lý. 

Các địa phương khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển vào các 

trang trại nêu trên, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phương tiện vận 
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chuyển động vật phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 1, 

Điều 70, Luật Thú y và QCVN 01-100: 2012/BNNPTNT (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT, ngày 03/7/2012 của Bộ Nông nghiệp & 

PTNT). Đề nghị thông báo cho Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn trước khi vận 

chuyển vào địa bàn (theo địa chỉ Email: chicucthuylangson@gmail.com) để phối 

hợp thực hiện.  

Trên đây là một số nội dung trong công tác kiểm dịch lợn vận chuyển 

trong thời gian có bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Chi cục Thú y vùng 2 (b/c); 
- UBND các huyện, TP; 
- L.đạo Sở; 
- Chi cục Thú y; 
- Lưu: VT-TH. 

K.T GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Lý Việt Hưng 
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