
ỦY BÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 847 /UBND-NN 
V/v tiếp tục triển khai công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn. 

Đình Lập, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

 

      Kính gửi:  - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 984/SNN-TY ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai 

công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Trên địa bàn huyện Đình Lập tính đến thời điểm ngày 21/7/2019, bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở 12/12 xã, thị trấn. Tiêu hủy 963 con 

lợn với trọng lượng 48.865,5kg. Theo báo cáo của UBND các xã, thị trấn số 

lượng lợn hiện có trên địa bàn huyện còn khoảng 500 con. Để bảo vệ đàn lợn 

hiện có trên địa bàn và giảm thiểu thấp nhất việc buộc tiêu hủy lợn do bệnh 

DTLCP gây ra.  UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, như sau:  

 1. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

1.1. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần 

của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 

về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Thủ tướng chính phủ về 

triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh chỉ 

đạo triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: Công 

điện về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các văn bản hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn; 

1.2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

xử lý ổ dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. 
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2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

2.1. Báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện công bố hết dịch đối 

với các ổ dịch khi đủ điều kiện (ổ dịch đã qua 30 ngày không có lợn ốm, chết 

buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP); thực hiện các biện pháp tiêu độc khử 

trùng, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm không để tái phát sau khi công bố hết 

dịch; 

2.2. Tăng cường kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và khuyến cáo 

người dân chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn 

nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản,... để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn nhằm 

phục vụ tốt đời sống người dân, tạo thu nhập cho người chăn nuôi.  

2.3. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động áp dụng 

các phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Tham mưu ban hành hướng dẫn về 

việc tái đàn khi đảm bảo các điều kiện;  

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát dịch và kịp thời 

xử lý theo quy định. 

2.4. Thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh DTLCP và tiến độ phòng 

chống dịch trước 16 giờ 00 hàng ngày. 

2.5. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các hộ dân thực 

hiện các biện pháp để bảo vệ đàn lợn hiện có trên địa bàn bằng các biện pháp: 

Thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi ăn toàn sinh học (rắc vôi bột xung quanh 

chuồng nuôi, lối ra vào chuồng; định kỳ phun thuốc sát trùng đúng và đủ liều 

lượng……), tiêu diệt côn trùng gặm nhấm, chim và các loại ve mềm; tuyệt đối 

không cho lợn ăn thức ăn thừa có sử dụng phụ phẩm từ thịt, xương lợn không rõ 

nguồn gốc. 

3. 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 (theo Quyết định 

số 479/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện) 

Bố trí các lực lượng tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch, gồm các thành 

phần: Công an, Quản lý thị trường, Thú y, Dân quân (mối đơn vị 01 đồng chí tại 

mỗi chốt) đảm bảo thay phiên trực 24/24 giờ. Các thành phần khác theo Quyết 

định số 479/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện sẽ huy động trong 

trường hợp cần thiết.  

 Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào 

địa bàn tỉnh; 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; Phun tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển 

theo đúng quy định hiện hành. 
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4. UBND các xã, thị trấn 

4.1. Tuyên truyền các hộ dân thực hiện các biện pháp để bảo vệ đàn lợn 

hiện có trên địa bàn bằng các biện pháp: Thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi 

ăn toàn sinh học (rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi, lối ra vào chuồng; định 

kỳ phun thuốc sát trùng đúng và đủ liều lượng……), tiêu diệt côn trùng gặm 

nhấm, chim và các loại ve mềm; tuyệt đối không cho lợn ăn thức ăn thừa có sử 

dụng phụ phẩm từ thịt, xương lợn không rõ nguồn gốc; 

4.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo, trong giai đoạn dịch đang diễn 

biến phức tạp các hộ chăn nuôi tuyệt đối không được tái đàn; chỉ thực hiện tái 

đàn khi ổ dịch qua 30 ngày và được cơ quan chuyên môn cho phép. Các hộ chăn 

nuôi phải đảm bảo việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học thì mới tái đàn, 

không tái đàn ồ ạt khi chưa đảm bảo về chăn nuôi an toàn sinh học. Việc tái đàn 

phải được thực hiện theo đúng quy trình, tái đàn 10%, sau 3 tháng tái đàn tiếp. 

Tuyệt đối không được tái đàn ồ ạt gây khan hiếm con giống và tại các vùng đã 

công bố hết dịch, nhưng có thể mầm bệnh, nguồn vi rút vẫn còn lưu hành, và 

vẫn rất có thể tái dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm 

ngặt; đối với trường hợp các Doanh nghiệp, Trang trại, HTX trên địa bàn có nhu 

cầu nuôi mới, tái đàn phải là các cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn 

dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch 

bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi có quy trình thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học theo quy định; 

  4.3. Chỉ đạo lực lượng Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Thú y xã 

trong công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh, báo cáo ngay cho Chính 

quyền cơ sở 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 chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, thực 

hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND huyện qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các phó CT UBND huyện;  

- Công an huyện;                          (eOffice) 

- Đội Quản lý thị trường số 3; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  

 

Nông Minh Cát 
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