
 

 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

 

  

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang xảy ra trên địa bàn tỉnh ta. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giảm cả về 

phạm vi và số lượng lợn mắc bệnh, tính đến ngày 19/6/2020, bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi đã xảy ra tại 139 hộ, 70 thôn, 41 xã của huyện 05 huyện (Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ) với tổng số 771 con (136 nái, 455 

lợn thịt và 180 lợn con theo 32.974 kg (nái: 21.193 kg, thịt: 11.273 kg, lợn con 

theo mẹ: 508 kg). Hiện nay, toàn tỉnh còn 05 xã có dịch chưa qua 30 ngày (Vĩnh 

Linh 03 xã, thị trấn; Gio Linh 02 xã), với tính chất lây lan nhanh và tỷ lệ chết cao 

của dịch bệnh, hiện tại vẫn chưa có thuốc và vắc xin để phòng bệnh, bên cạnh đó 

việc các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn lợn nếu các địa phương và người dân lơ là 

mất cảnh giác dịch bệnh rất dễ tái phát trở lại và lây lan trên diện rộng.  

Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn các ổ Dịch tả lợn Châu phi phát sinh và lây 

lan ra diện rộng tiến tới khống chế dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Chỉ đạo các địa phương đang có dịch tập trung triển khai quyết liệt đồng 

bộ các biện pháp bao vây, xử lý dứt điểm các ổ dịch. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan triển khai, quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y 

và Công văn số 2611/UBND-NN ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập 

trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên diện rộng, không được 

chủ quan lơ là để dịch tái phát, lây lan trên diện rộng. 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi đối với lợn; nguy cơ tái phát dịch và lây lan trên diện rộng; các biện 

pháp phòng bệnh như vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; chăn nuôi an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng “găm hàng” đẩy giá thị lợn lên cao 

quá mức đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi với người tiêu dùng. Đồng 

thời, tuyên truyền để người dân tăng cường sử dụng các thực phẩm khác trong 

bữa ăn hàng ngày 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và thú y cơ sở tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi lợn tại địa phương. Hướng dẫn 
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người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, 

an toàn dịch bệnh; thận trọng trong việc tái đàn, tăng đàn lợn, không nhập con 

giống không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ các địa phương đang có dịch; 

chủ động khai báo khi phát hiện lợn có biểu hiện nghi mắc bệnh; tuân thủ các 

quy định về kê khai, đăng ký chăn nuôi và tiêm phòng; kịp thời phát hiện, khai 

báo và tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy định.  

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình dịch 

bệnh; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, không để 

dịch tái phát lây lan ra diện rộng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác kiểm soát vận chuyển 

lợn, sản phẩm lợn; quản lý giết mổ lợn, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn trong 

vùng dịch theo đúng quy định. 

- Tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương mới xuất hiện dịch, 

tái phát dịch sau 30 ngày. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế  

tăng cường chỉ đạo xử lý dứt điểm các ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch tái phát và lây lan. Kịp thời kiểm tra, xác nhận điều kiện để Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố, thị xã công bố hết dịch theo quy định. 

Sở Nông Nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc và các Phó giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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