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Kính gửi:   

 
 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 
 
 

Theo Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm đến nay 

(11/5/2021) trên địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 87 

hộ/25 thôn/16 xã, phường/08 huyện, thành phố, số lợn chết và buộc tiêu hủy 265 

con với tổng trọng lượng là 15.863kg (Trong đó: Lợn thịt, lợn con: 212 con - 

trọng lượng 8.098kg; Lợn nái, lợn đực giống 68 con - trọng lượng 7.765kg). 

Nguyên nhân xảy ra bệnh DTLCP là: (1) các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn 

tại trong môi trường gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi 

giảm làm phát sinh dịch bệnh; (2) do một số địa phương chưa thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng môi trường chăn nuôi chưa được thực hiện đồng bộ, theo đúng hướng dẫn 

nên làm phát sinh và lây lan dịch bệnh; (3) một số người dân tái đàn mua lợn 

giống không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo an toàn dịch bệnh vì vậy làm 

phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

Trước diễn biến dịch bệnh có chiều hướng gia tăng Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP  với những nội dung như sau:  

1. UBND các huyện, thành phố 

- Tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo đúng quy định của Luật thú y; Thông tư 07/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 

19/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn: Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền 

thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch 

bệnh tái phát, lây lan; các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP như: Thực hiện 

tốt “5 không” trong phòng chống dịch bệnh; khoanh vùng và kiểm soát chặt chẽ 
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vùng dịch bệnh theo quy định. Tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực ổ 

dịch, khu chăn nuôi, chuồng trại… Tổ chức ký cam kết “5 không”; khuyến cáo 

người dân không nên tái đàn lợn trong thời gian đang có dịch tại địa bàn, nhằm 

giảm thiệt hại có thể xảy ra; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp 

hành theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật; 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. Việc xử lý, chôn lấp 

thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thú y phải bảo đảm yêu cầu tiêu diệt được 

vi rút DTLCP; 

- Tăng cường tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm 

lợn qua địa bàn. 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; 

 - Hướng dẫn người chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các biện pháp tái đàn 

theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn: 

Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn và 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. Khuyến 

cáo người chăn nuôi mua con giống tại các cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh, có 

nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- 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;  

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tăng 

cường công tác giám sát phát hiện sớm các ổ dịch; lấy mẫu xác định tác nhân 

gây bệnh 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; 

- 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. 

3. Trung tâm Khuyến nông 
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- 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 Khuyến nông viên xã 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 dịch vụ nông nghiệp 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 Chăn nuôi và 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 để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TSKT TH Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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