
     UBND TỈNH TÂY NINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:               /SNN-CN&TY                 Tây Ninh, ngày           tháng 7  năm 2019                                          
 V/v: thực hiện các giải pháp cấp bách 

Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

 
               Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh động vật tỉnh ngày 24/7/2019; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện một số giải pháp phòng chống bệnh DTLCP, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh: 

- Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ 

trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các cấp, các 

ngành; các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức thực hiện 

khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ, các Bộ, ngành và Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác 

phòng, chống dịch với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”. Người 

đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước cấp 

ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa 

phương để tổ chức giám sát dịch bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 

theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động 

vật làm lây lan dịch bệnh; trường hợp có ổ dịch phát sinh; thì kịp thời tổ chức xử lý 

tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, 

tiêu độc. 

2. Các Giải pháp ngăn chặn dịch bệnh  

a) Công tác kiểm tra, giám sát: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp làm 

lây lan dịch bệnh. 

- Tổ chức, cá nhân giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực 

biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển lợn vào trong tỉnh; Tuyên truyền để 

người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn 

qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu 

hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu. 
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- Chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương, nhằm 

phát hiện sớm, khoanh vùng ổ dịch, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và 

chưa lây lan.  

b) Công tác kiểm soát vận chuyển ngăn chặn bệnh xâm nhập: 

- Duy trì hoạt động của các chốt chốt kiểm dịch động vật tạm thời và các đoàn 

kiểm tra liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn xuất, 

nhập tỉnh;Kiểm tra hồ sơ và lấy mẩu xét nghiệm các lô heo từ các vùng dịch vận 

chuyển vào huyện, tỉnh. Khi có kết quả âm tính mới cho phép đưa vào cơ sở giết mổ. 

- Tăng cưởng trao đổi thông tin giữa các Trạm Chăn nuôi và Thú y, các Chốt 

kiểm dịch động vật; kể cả lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phụ trách về công tác 

phòng chống dịch bệnh động vật trên hệ thống Zalo. 

- Quản lý chặt và có hiệu quả các phương tiện và các đường vận chuyển lợn ra 

vào tỉnh. 

c) Công tác quản lý kiểm soát giết mổ:  

- Tăng cường công tác quản lý kiểm soát giết mổ và quy trình kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra dấu kiểm soát giết mổ. Kiên quyết xử lý cán bộ thú y giao dấu kiểm soát giết 

mổ cho chủ cơ sở giết mố. 

- Tổ chức kiểm tra về nguồn gốc và tình trạng sức khỏe của heo vào cơ sở giết 

mổ; phải nắm chắc và có biện pháp xác minh nguồn gốc của từng lô heo, nhất là với 

đàn heo nhập tỉnh để giết mổ. 

d) Công tác thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học:  

- Huy động các nguồn lực, đặc biệt của hệ thống y tế trong công tác vệ sinh tiêu 

độc khử trùng. 

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền chăn nuôi an toàn sinh học đến từng hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ; trọng tâm là thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng, khuyến cáo không 

sử dụng thức ăn thừa, không để nước rữa thịt heo  nhiễm vào khu vực chăn nuôi; 

không để mầm bệnh xâm nhập vào hộ chăn nuôi nhất là mua thịt heo không rõ nguồn 

gốc tại các quầy thịt. 

+ Tiếp tục tuyên truyền tài liệu bướm phòng chống bệnh DTLCP đến các hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ. 

3. Các giải pháp kỹ thuật 

3. 1. Về xử lý lợn tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP 

a) Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với 

mầm bệnh DTLCP. 

b) Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP thì được nuôi 

cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện. 

c) Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng nuôi chưa có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

- Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn 

cấp huyện. 
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- Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm 

vi địa bàn cấp tỉnh để nuôi với sự giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

3.2. Về xử lý lợn tại trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP 

a) Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với 

mầm bệnh DTLCP. 

b) Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng có lợn mắc bệnh, được lấy 

mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

- Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn 

cấp huyện. 

- Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm 

vi địa bàn cấp huyện để nuôi với sự giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

c) Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

- Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn 

cấp tỉnh. 

- Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm 

vi địa bàn cấp tỉnh để nuôi với sự giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

3. 3. Kiểm soát vận chuyển lợn ra ngoài, vào vùng dịch của các trang trại chăn 

nuôi có điểm trung chuyển: Được vận chuyển lợn (để nuôi làm giống, nuôi thương 

phẩm, để giết mổ) có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP từ trại chăn nuôi đến 

điểm trung chuyển. Thời gian lưu giữ lợn tại điểm trung chuyển nếu chưa vượt quá 12 

(mười hai) giờ thì không phải lấy mẫu xét nghiệm lại khi vận chuyển. Nếu vượt quá 12 

(mười hai) giờ thì phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

3.4. Việc quản lý giết mổ thực hiện theo Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 

28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về 

quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm tử lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

Trên đây là các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh DTLCP của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; trong quá trình triển khai nếu có vấn đề chưa rõ thì trao đổi với Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y để tổ chức thực hiện; nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý./.  

       Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 
 - Như trên;  

      - UBND tỉnh;                                                                         
- Lưu: VT, CCCN&TY.                                                                                 
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