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Chi Lăng, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ đầu năm đến
nay (ngày 29/5/2022) bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn xảy ra tại 88 hộ/35 thôn/19 xã/8 huyện, thành phố. Số lợn ốm, chết và
buộc phải tiêu hủy 249 con với tổng trọng lượng là 14.686 kg (trong đó: lợn thịt,
lợn con 215 con/10.281 kg; lợn nái, lợn đực giống 34 con/4.405 kg), hiện nay
còn 8/19 xã chưa qua 21 ngày, không phát sinh dịch bệnh. Nguyên nhân chính
làm dịch bệnh tái phát, lây lan 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) 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, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không áp dụng triệt để các biện
pháp an toàn sinh học; (iv) 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... Nhận định trong
thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh DTLCP tiếp tục gia tăng là rất cao,do: (1) thời
tiết tiếp tục diễn biến bất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi; (2) tổng
đàn lợn hiện nay trên địa bàn tỉnh khoảng 166.563 con, tăng 44,76% so với cùng
kỳ nhưng chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú
y, an toàn dịch bệnh.
Trên địa bàn huyện Chi Lăng từ đầu năm đến nay đã lấy 02 mẫu tại xã
Liên Sơn và Vân An gửi đi xét nghiệm, kết quả âm tính với Virut Dịch tả lợn
Châu Phi. Hiện nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện ca dương tính nào với
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Thực hiện Công văn số 996/SNN-CNTY ngày 31/5/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch
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tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh DTLCP
có hiệu quả, nhằm kiểm soát, hạn chế lây lan ra diện dộng, UBND huyện yêu
cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo,
kiểm soát và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP,
trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, như sau:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 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/TT-BNNPTNT
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 Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/8/2020 về
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
huyện Chi Lăng.
- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra (do lãnh đạo UBND huyện làm
trưởng đoàn) đi 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; đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất
lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp
giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi
trường;
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động giám sát dịch bệnh tại cơ
sở; phát hiện nhanh, chính xác kịp thời 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; thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh phù hợp với đặc điểm,
tình hình thực tế tại địa phương theo đúng quy trình 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. Báo cáo cập nhật ổ dịch,
gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) và cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y cấp tỉnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước 16 giờ hàng
ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần);
- 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
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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; Công văn số 280/UBNDNN ngày 10/3/2020 của UBND huyện Chi Lăng về hướng dẫn tái đàn trong
chăn nuôi lợn; phổ biến, khuyến khích việc áp dụng và nhân rộng mô hình chăn
nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch 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 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;
- Khuyến cáo sử dụng vắc xin phòng, chống DTLCP: Hiện nay vắc xin
DTLCP do Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương (Navetco) nghiên cứu, sản
xuất đã được Cục Thú y cấp phép sản xuất và lưu hành (ngày 18/5/2022), hiện
nay đang trong giai đoạn tiêm phòng giai đoạn 1 (600.000 liều) để đánh giá, kết
luận và đưa ra tiêm phòng trên diện rộng (giai đoạn 2). Đề nghị UBND xã, thị
trấn tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các Hợp tác xã, chủ trang trại và các
hộ chăn nuôi lợn lập kế hoạch mua vắc xin DTLCP để tổ chức tiêm phòng cho
đàn lợn trên địa bàn khi được đưa ra diện rộng giai đoạn 2 (Công văn số
295/NVC được gửi kèm theo).
- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên Thú y, kiện toàn
đội ngũ nhân viên Thú y các xã, thị trấn nơi chưa có nhân viên Thú y để đảm
bảo việc giám sát, tổ chức phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đạt hiệu quả.
- Tiếp nhận đầy đủ vật tư, trang thiết bị, hóa chất từ Chi cục Chăn nuôi
Thú y tỉnh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
3. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/8/2020 của
UBND huyện về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện Chi Lăng và Công văn số 280/UBND-NN ngày 10/3/2020
của UBND huyện về hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi lợn.
- Phổ biến, khuyến khích việc áp dụng và nhân rộng mô hình chăn nuôi
lợn an toàn sinh học, an toàn dịch 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; 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 xã, thị trấn và Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện để lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây
bệnh và kịp thời xử lý ổ dịch.
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- Khuyến cáo các Hợp tác xã, chủ trang trại và các hộ chăn nuôi lợn sử
dụng vắc xin DTLCP để tiêm phòng cho đàn lợn trên địa bàn khi được đưa ra
diện rộng giai đoạn 2.
- 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
dịch, 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.
- Chỉ đạo nhân viên Khuyến nông phối hợp với nhân viên Thú y trong công
tác giám sát và phòng chống dịch bệnh, báo cáo ngay cho UBND xã, thị trấn 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.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai, thực hiện các nội dung trên, trong quá trình triển khai nếu có
vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng nông nghiệp và
PTNT) tổng hợp để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, PNN(LMH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nghĩa

