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Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

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

 

Theo thông báo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

từ đầu năm 2021 đến nay (24/11/2021), bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) 

trên đàn lợn đã xảy ra trên 57/63 tỉnh, thành phố/382 huyện/3.336 xã/8.808 

thôn/42.032 hộ, tổng số lợn ốm chết, buộc phải tiêu hủy là gần 250.000 con lợn 

Từ tháng 9/2021 đến nay tình hình bệnh DTLCP trên cả nước có chiều hướng 

gia tăng do thay đổi thời tiết, bà con chăn nuôi tranh thủ tái đàn phục vụ Tết 

nguyên đán; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xảy ra trên nhiều địa bàn nên công 

tác chống dịch bệnh trong chăn nuôi không được triệt để.  

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay (ngày 24/11/2021) 

bệnh DTLCP xảy ra tại 2.876 hộ/666 thôn/161 xã, phường/11 huyện, thành phố. 

Số lợn ốm, chết và buộc phải tiêu hủy 11.359 con với tổng trọng lượng là 

615.038 kg. Đến nay 121/161 xã trên địa bàn tỉnh đã qua 21 ngày không phát 

sinh dịch (huyện Hữu Lũng và huyện Đình Lập tình hình dịch ổn định, hơn 60 

ngày không phát sinh gia súc mắc bệnh). Trên địa bàn tỉnh đã có 74 xã, phường, 

thị trấn tái phát dịch lại sau 21 ngày không có dịch bệnh. (có biểu chi tiết kèm 

theo).  

Nguyên nhân chính làm dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn 

tỉnh là do: (i) các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường, khi gặp 

điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch 

bệnh; (ii) do một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch tại cơ sở, công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng không triệt để nên làm phát 

sinh và lây lan dịch bệnh; (iii) một số địa phương không huy động lực lượng 

tham gia hỗ trợ gia đình có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy mà để các hộ dân tự 

đào hố tiêu hủy lợn mắc bệnh không đảm bảo kỹ thuật nên mầm bệnh vẫn không 

được tiêu diệt làm tái  phát và lây lan; (iv) do chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là 

chăn nuôi nông hộ nhỏ, lẻ tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, 

được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi, 
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không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không áp dụng triệt để các biện pháp an 

toàn sinh học; (v) khi lợn bị mắc bệnh, một số hộ chăn nuôi đã dấu dịch, bán 

chạy hoặc giết mổ lợn để tiêu thụ, không xử lý chất thải, nước thải, xả thải trực 

tiếp ra môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh; (vi) do ảnh hưởng của 

dịch covid 19 nên công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn, không triển khai 

được triệt để công tác chống dịch trong chăn nuôi. 

Thực hiện Công văn số 7537/BNN-TY ngày 11/11/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT: Về việc tập trung, chỉ đạo kiểm soát bệnh DTLCP tại tỉnh 

Lạng Sơn; Công văn số 5068/VP-KT ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Để công tác 

phòng, chống dịch bệnh DTLCP có hiệu quả, hạn chế lây lan và tái phát dịch, Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng, chống bệnh DTLCP như sau:  

1. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo, 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 số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 

24/2019/TTBNNPTNT ngày 24/12/2019 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hướng dẫn phòng chống 

bệnh DTLCP của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT. Triển khai nghiêm túc các kế hoạch của UBND các huyện và 

thành phố đã ban hành trên cở sở 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; 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, phân 

công nhiệm vụ cụ thể; tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, 

thực hiện của các phòng chuyên môn, sự vào cuộc của tổ chức đoàn thể trong 

công tác chống dịch bệnh trên địa bàn. Thành lập các đoàn kiểm tra (lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố làm trưởng đoàn) kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các nơi đang có dịch, địa bàn có nguy 

cơ cao, kiểm tra công tác kê khai, thống kê số lượng lợn bị tiêu hủy; 

- 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 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; phổ biến, khuyến khích 

việc áp dụng và nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch 
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bệnh, phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi của người dân; kiên quyết 

không cho tái đàn đối với các hộ không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học; 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất 

là qua hệ thống đài phát thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, 

nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như: vệ 

sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chăn nuôi, chăn nuôi an toàn sinh 

học; tuyên truyền người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ lợn không rõ nguồn gốc; khi có gia súc ốm, chết phải thông báo 

cho UBND cấp xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp để lấy mẫu xét nghiệm, 

xác định nguyên nhân gây bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch; 

- Thành lập hoặc kiện toàn, củng cố các đội liên ngành để tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn; 

kiểm tra đột xuất các cơ sở thu gom, kinh doanh giết mổ lợn; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã chủ động giám sát dịch 

bệnh tại cơ sở; phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới 

được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch 

bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi khác. Tổ chức xử lý tiêu hủy 

lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây lan dịch bệnh, không để 

gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh, các địa phương lân cận để có biện pháp phòng chống; 

- Tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên thú y, 

kiện toàn đội ngũ Thú y viên các xã, phường, thị trấn nơi chưa có Thú y viên để 

đảm bảo việc giám sát, tổ chức phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đạt hiệu 

quả. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

- 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 giám sát để kịp thời 

xác minh dịch bệnh; cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật trực tiếp đến các địa 

phương có bệnh DLTCP chưa qua 21 ngày để phối hợp, hướng dẫn, xử lý dứt 

điểm các ổ dịch, không để dây dưa kéo dài, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn 

nuôi; khi nhận được thông tin dịch bệnh từ các địa phương, nhanh chóng phối 

hợp lấy mẫu, xét nghiệm xác định mầm bệnh, kịp thời xử lý triệt để, không để 

lây lan diện rộng; 

- Tham mưu thành lập các đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đi 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống, dịch bệnh tại các địa 

bàn đang có dịch, địa bàn có nguy cơ cao; 
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- 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 vật lưu thông, ra vào địa bàn. Khi 

phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất hỗ trợ các huyện, thành phố phục vụ 

công tác phòng, chống dịch. 

3. Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

- 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 UBND cấp xã 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 thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ 

đạo, thực hiện đề nghị báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh về Sở Nông nghiệp 

và PTNT để phối hợp, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS KTTH, KHTC thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 
 

Đinh Thị Thu 



Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

(Từ ngày 01/01/2021 đến 23/11/2021 

STT Huyện 
Số xã có 

dịch 

Số thôn 

có dịch 

Số hộ có 

dịch 

Số lợn tiêu 

hủy 

(con) 

Khối lượng 

tiêu hủy 

(kg) 

Số xã qua 

21 ngày 

không 

phát sinh 

dịch 

Số xã tái 

phát 

dịch 

Ghi chú 

1 Lộc Bình        14              41              116              742          36.102                10           7      

2 Văn Quan        17         101          831           3.436        192.306                12        

3 Chi Lăng        17           93          211              748          49.468                13           3      

4 Tràng Đinh        19           95          507           2.160        105.092                  7         11    
 Xã Đề Thám, Chi 

Lăng, Đại Đồng tái 

dịch 02 lần  

5 Bắc Sơn        14           43          115              515          30.999                11         10    
 Xã Chiêu Vũ, Vũ Lễ 

tái dịch 02 lần  

6 Văn Lãng        17         107          611           1.943          99.064                11         11    
 Xã Hoàng Việt tái 

dịch 02 lần  

7 Bình Gia        16           60          234              588          33.378                13         13    
 Xã Thiện Hòa, 

Quang Trung tái dịch 

02 lần  

8 Thành Phố          6           12            21              155           7.627                  6           2      

9 Cao Lộc        19           69          128              531          22.579                16           7      

10 Hữu Lũng        15           35            88              491          35.560                15           4      

11 Đình Lập          7           10            14               50           2.863                  7           6      

Tổng      161        666       2.876        11.359       615.038              121         74      
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