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Số: 481 /BC-UBND Đình Lập, ngày 12 tháng 8 năm 2019 

  

BÁO CÁO 

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổng đàn lợn và  hoạt động  

các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện vào ngày 

13/5/2019 tại xã Châu Sơn, đến ngày 3/6/2019 đã lây lan trên 12/12 xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 2/8/2019 có 71 thôn, 340 hộ có lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy, số lợn tiêu hủy là 972 con, trọng lượng 

tiêu hủy: 49.157,5 kg. (Trong đó có 952 con lợn thịt, lợn con, trọng lượng 

46.932,5 kg.  Lợn nái, lợn đực: 20 con, trọng lượng 2.225 kg). 

Đến nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đã  co bản ổn định, hầu hết các 

xã, thị trấn không xuất hiện  dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày có ca xuất hiện 

cuối cùng ( Có 9/12 xã thị trấn từ 30 ngày trở lên không có dịch, 2/12 xã từ 24 

đến 27 ngày.  Trong tổng số 71 thôn mắc dịch: có 66 thôn từ 30 ngày trở lên 

không phát sinh dịch, 4 thôn từ 24 đến 27 ngày không xuất hiện dịch trở lại. 

Riêng xã Đình Lập ngày 28/7/2019 có 01 hộ có lợn mắc bệnh tiêu hủy 9 con, 

trọng lượng 292 kg). 

II. TỔNG  ĐÀN LỢN HIỆN CÓ 

Tính đến ngày 30/7/2019 theo số liệu thống kê, báo cáo từ các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện còn khoảng 505 con lợn, ước trọng lượng khoảng 24 tấn 

Trong đó: 18 con lợn nái, 471 con lợn thịt, lợn choai, 16 con lợn con theo mẹ. 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC CHỐT KIỂM DỊCH TẠM 

THỜI PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. UBND 

huyện Đình Lập ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về 

việc cử người tham gia Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại thôn Bản 

Hả, xã Bắc Lãng và thôn Khe Dăm, xã Lâm Ca - huyện Đình Lập. 
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2. Kết quả hoạt động của các chốt kiểm dịch từ khi đi vào hoạt động 

đến nay 

Ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Chốt kiểm 

dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, UBND huyện đã ban hành quyết định cử 

người tham gia 02 chốt trên Quốc lộ 31 và Quốc lộ 4B tại xã Bắc Lãng và xã 

Lâm Ca. Các chốt kiểm dịch của huyện được thành lập hoạt động 24/24 giờ, với 

nhiệm vụ là kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm về kiểm dịch vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, nghi mắc bệnh, sản phẩm từ 

lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi và các dịch bệnh nguy hiểm trên 

đàn gia súc, gia cầm ra vào địa bàn huyện theo quy đinh. Phun tiêu độc khử 

trùng các phương tiện vận chuyển động vật sản phẩm động vật đi qua các chốt 

kiểm dịch. 

Đến thời điểm hiện tại mỗi chốt bố trí 06 người/ca gồm cán bộ, chiến sĩ 

thuộc các đơn vị: Quản lý thị trường, Công an, Thu y huyện, Công an viên, dân 

quân, thú y địa phương nơi lập chốt làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc chấp 

hành các quy định của Luật Thú y và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi đối với các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ 

lợn qua địa bàn huyện. Đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu 

nhằm kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc và các sản 

phẩm gia súc; kịp thời ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu 

phi trên diện rộng. 

Từ khi thành lập đến nay, 02 chốt luôn duy trì ổn định quân số, công tác 

kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn luôn được các lực lượng chức 

năng kiểm tra chặt chẽ, bố trí lực lượng trực luân phiên ngày và đêm (cả thứ 7, 

chủ nhật và ngày lễ) 

Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 27/7/2019 kiểm tra, kiểm soát được 2.237 xe, 

trong đó có 116 xe vận chuyển lợn 108 xe có giấy phép hợp lệ; tổng số lợn vận 

chuyển qua 02 chốt là 890 con trong đó Bắc Lãng là 16 con, Lâm Ca 874 con; 

tuyên truyền phát tờ rơi được 3.410 tờ.  

Xử lý các đối tượng vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn 

gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y có thẩm quyền vào 

địa bàn: qua kiểm tra, kiểm soát có 08 xe vận chuyển lợn không có giấy phép 

hợp lệ (trong đó có 03 xe máy), đã tiến hành xử lý buộc phải quay đầu. Bắt giữ 

và buộc tiêu hủy 02 con lợn thịt đi lên từ vùng có dịch, không có giấy tờ hợp lệ 

với trọng lượng là 141 kg, phạt hành chính 4.500.000đ nộp Kho bạc Nhà nước.  

Công tác phun tiêu độc khử trùng đối với 02 chốt kiểm dịch đã phun 76 lít 

thuốc tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo quy định. 

 ơ3. Khó khăn, vướng mắc  
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- Các lực lượng tham gia trực chốt đa số các đơn vị phải huy động hết cán 

bộ chuyên môn tại cơ quan nên khi có việc phát sinh đơn vị lại phải điều về làm 

nhiệm vụ chuyên môn do vậy có lúc một đồng chí phải trực cả ngày lẫn đêm.   

- Thời tiết nắng nóng, mưa, rét, chỗ ăn nghỉ của lực lượng trực chốt không 

đảm bảo cho sức khỏe lâu dài của cán bộ trực.  

- Các phương tiện chở động vật đi lại chủ yếu là về đêm, các chủ phương 

tiện đều chạy xe với tốc độ cao, thậm chí còn đi xe máy theo các lối rẽ gây khó 

khăn trong công tác phát hiện, kiểm tra, kiểm soát. 

- Đối với 02 chốt kiểm dịch của huyện cơ bản đã ngăn chặn được kịp thời 

các phương tiện chở lợn không rõ nguồn gốc, không có đủ giấy tờ hợp lệ từ các 

tỉnh giáp danh vào địa bàn, qua đó đã hạn chế được dịch tả lợn Châu phi xâm 

nhiễm vào địa bàn huyện. Tuy nhiên sau khi 02 chốt kiểm dịch không cho các 

phương tiện chở lợn lưu thông từ các tỉnh như Bắc Giang, Quảng Ninh qua địa 

bàn thì các đối tượng chở lợn lại thu mua lợn từ các huyện có dịch trên địa bàn 

tỉnh như Hữu Lũng, Lộc Bình chở về Đình Lập giao bán do vậy gây khó khăn 

cho công tác kiểm soát dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn.  

IV.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Với tình hình trên UBND huyện Đình Lập kính đề nghị UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn xem xét, cho rút các chốt 

kiểm dịch tạm thời tại Quốc lộ 31, 4B trên địa bàn huyện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;    (eOffice) 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - Phòng NN và PTNT; 

 - Trung tâm DVNN; 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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