
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG  NGHIỆP &PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SNN-CNTY 
     V/v hướng dẫn Quy trình công 

nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả 

lợn Châu phi 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi :  

                 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

        - Trung tâm Khuyến Nông; 

                 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TY-DT ngày 26/11/2021 của Cục Thú y về 

việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để 

thực hiện việc tiêu hủy lợn và sản phẩm của lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

theo đúng quy trình, bởi virus Dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng cao, có khả 

năng chịu được ở nhiệt độ thấp, virus có thể tồn tại trong phân, máu, bài tiết, thịt 

xương, của lợn nhiều tuần cho tới vài tháng, thậm chí một nghiên cứu tại Bỉ cho 

thấy virus Dịch tả lợn Châu Phi tồn tại trong xác lợn rừng chết tới 6 tháng. Để 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi có hiệu quả, không làm lây lan 

dịch bệnh, hạn chế thiệt hại thấp nhất cho người chăn nuôi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển hướng dẫn 03 quy trình xử lý lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng và được Cục 

Thú y công nhận tại Quyết định số 408/QĐ-TY-DT ngày 26/11/2021 về việc công 

nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. (Hướng dẫn 

quy trình kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị chuyên môn của Sở, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng kinh 

tế thành phố; TTDNNN các huyện thành phố) tổ chức thực hiện phù hợp với đặc 

điểm tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm không lây lan dịch bệnh. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thông báo về Sở Nông nghiệp &PTNT 

để phối hợp giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, TP; 

- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 

- Phòng TS KTTH; 

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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