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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:  599  /SNN-KHTC 
V/v tăng cường chỉ đạo kiểm soát 

giống lợn nuôi làm giống, nuôi thương 

phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Quảng Trị, ngày 10 tháng  4  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Năm 2019, sản xuất chăn nuôi lợn chịu nhiều tác động nhiều của diễn biến 

thị trường, cùng với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành và bệnh Lở mồm 

long móng gia súc gia tăng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bệnh Lở mồm 

long móng ở lợn không xảy ra; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản được kiểm 

soát và khống chế; giá thịt lợn hơi đang ở mức cao nên người dân trên địa bàn 

Quảng Trị bắt đầu thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn để có thu nhập trang trải cho 

cuộc sống nên nhu cầu nhập giống lợn ở các địa phương khác về nuôi tăng cao. 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thời gian qua có một số hộ chăn 

nuôi tại các huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh nhập giống lợn tại địa phương khác về 

nuôi đã xảy ra dịch bệnh. 

Để chủ động kiểm soát chặt chẽ đàn lợn nuôi làm giống, nuôi thương phẩm, 

hạn chế sự lây lan bệnh, tạo thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể liên quan quan tâm thực hiện tốt những nội dung sau: 

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

- Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Công văn số 1110/UBND-NN ngày 19/3/2020 

của UBND tỉnh. Chỉ đạo hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn phải đảm bảo an toàn 

sinh học theo Công văn số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng 

tại địa phương: 

 Tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn 

nuôi thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, Vietgap; quy 

định về kiểm dịch lợn theo Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát vận chuyển lợn để 

nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi để người chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển biết và thực hiện.  

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

về công tác kiểm dịch giống vật nuôi theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn yêu cầu hộ chăn nuôi tại 

địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy định: 
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 Trước khi nuôi phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để 

được kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi và hướng dẫn thực hiện các điều kiện an 

toàn sinh học trong chăn nuôi lợn.  

 Sau khi nhập giống về nuôi phải kê khai số lượng với Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn 

một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi để được theo dõi, hỗ trợ. 

Giống lợn nhập về nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm 

phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, có kết quả xét nghiệm âm tính với 

Dịch tả lợn Châu Phi. Nếu nhập giống ngoại tỉnh phải có Giấy chứng nhận kiểm 

dịch do cơ quan thú y tỉnh cấp. 

 Thực hiện nuôi chỉ báo với số lượng khoảng 10% số lợn có thể nuôi tại cơ 

sở. Sau 30 ngày nếu lợn không có biểu hiện bệnh hoặc lấy mẫu xét nghiệm âm 

tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì có thể nuôi đạt 100% quy mô chăn nuôi 

của cơ sở. Lưu ý phải thực hiện một cách thận trọng. 

 Thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Trạm 

Chăn nuôi và Thú y. 

- Kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy và các lực 

lượng tham gia phòng chống dịch bệnh theo quy định.   

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Bộ đội biên 

phòng, Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông, ... tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về vận chuyển động vật theo 

quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ bám sát địa bàn hỗ trợ 

địa phương trong công tác kê khai, đăng ký chăn nuôi; theo dõi giám sát hoạt 

động chăn nuôi và dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt quy trình 

chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgap. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố 

thực hiện tốt công tác kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về kiểm dịch động vật trên cạn và Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 

18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát vận 

chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, 

Báo Quảng Trị, Ủy ban mặt trận tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tuyên 

truyền về quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, Vietgap và công tác kiểm soát 

vận chuyển lợn nuôi làm giống, nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn dịch bệnh để 

tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

Chỉ đạo Trung tâm Thông tin-Tuyên truyền tăng cường phối hợp với Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tổ 
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chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi, Luật 

Thú y, Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Hướng dẫn số 

4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, Vietgap và công tác kiểm soát lợn nuôi làm 

giống, nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn dịch bệnh để tái đàn lợn trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị để người chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán biết và thực hiện. 

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã 

hội tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, quần 

chúng nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, chăn nuôi Vietgap. Khi nhập giống lợn về nuôi để tái đàn, tăng 

đàn phải chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, có kết quả xét 

nghiệm âm tính với Dịch tả lợn Châu Phi, nếu nhập giống ngoại tỉnh phải có giấy 

chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y tỉnh cấp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan ban ngành, đoàn thể liên quan quan tâm chỉ 

đạo, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- UBMT và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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