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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 174 /BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
tại thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh tình hình bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi và các biện pháp tổ chức, triển khai trên địa bàn thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh
Quang, huyện Chiêm Hóa đến ngày 22/5/2019 như sau:
1. Diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả chẩn đoán
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngày 21/5/2019 tại gia đình
bà Nguyễn Thị Thái, thôn Vĩnh Bảo xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa có lợn
chết cụ thể là:
Tổng số lợn nuôi của hộ gia đình là 166 con được nuôi tại 02 dãy chuồng
thuộc khu đất của gia đình, vị trí hộ chăn nuôi ở cuối thôn, xung quanh là đất
trồng cây nông nghiệp, cách xa (200 m) các hộ chăn nuôi khác, xa đường giao
thông chính.
Tổng số lợn mắc bệnh: 65 con (đã chết: 12 con, ốm nặng: 53 con).
Tổng số lợn chưa có biểu hiện mắc bệnh: 101 con.
Sở nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm
tra, xác minh và lấy 06 mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung
ương đề nghị xác định nguyên nhân gây bệnh.
Đến ngày 22/5/2019, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương đã có
phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 7343/CĐ-XN, thông báo kết quả xác minh
nguyên nhân gây bệnh cho đàn lợn của gia đình Bà Nguyễn Thị Thái là: 06/06
mẫu dương tính (mắc) với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
2. Các biện pháp đã triển khai
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và
Thú y phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa, UBND xã Vinh Quang triển khai
một số biện pháp cấp bách như sau:
Tiêu hủy toàn bộ số lợn hiện đang nuôi tại gia đình bà Nguyễn Thị Thái,
tổng số: 166 con (163 con lợn thịt, 03 con lợn nái).
Cung cấp hóa chất để phục vụ công tác tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc, khử
trùng trên địa bàn thôn Vĩnh Bảo xã Vinh Quang (Tổng số: 100 lít).
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân để mọi
người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, chủ động tự giác, tự nguyện thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền cho nhân dân trên địa
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bàn xã Vinh Quang; vận động người dân, cam kết không dấu dịch, không bán
chạy lợn bệnh, không vứt xác động vật ra môi trường; tiêu huỷ lợn mắc bệnh, bị
chết; rà soát thống kê tổng đàn lợn; tiến hành công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc
toàn bộ thôn Vĩnh Bảo và các thôn giáp danh; Thực hiện nghiêm "5 không" trong
phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi: Không dấu dịch; Không mua bán, vận chuyển
lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thịt lợn chết; Không vứt
lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Tạm dừng việc mua bán, vận chuyển lợn trên toàn địa bàn; lập các chốt
chặn, nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển ra, vào thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh
Quang, huyện Chiêm Hóa.
Kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn trên địa bàn xã.
Tiến hành thống kê toàn bộ đàn lợn; theo dõi, giám sát tình hình dịch
bệnh trên địa bàn toàn xã.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo hệ thống chăn nuôi và thú y thường
xuyên bám sát địa bàn kiểm tra, theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
trên đàn lợn, nếu phát hiện có lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, tiến hành
kiểm tra xác định nguyên nhân gây bệnh.
3. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp tiếp tục chỉ đạo, triển khai để
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn.
Diễn biến của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là hết sức phức tạp, nguy cơ
phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố,
các Sở, Ban, Ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm
túc, triệt để và đồng bộ các biện pháp phòng, chống cụ thể như sau:
3.1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Tiếp tục thực hiện triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng,
chống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh DTLCP, Ủy ban
nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh DTLCP tại các Văn bản như: Nghị quyết số
16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày
20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY
ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 1960/BNN-TY,
ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 03/BCĐDTLCP ngày
25/4/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2019, các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh và các văn bản triển khai, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Chủ động sử dụng kinh phí dự phòng để tổ chức, thực hiện các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin
đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn, bản để nâng
cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng của người chăn nuôi trong phòng, chống
dịch bệnh, nguy cơ xảy ra dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của bệnh DTLCP, các
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biện pháp xử lý đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải
tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch bệnh, cách
nhận biết, phát hiện dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.
- Hướng dẫn người chăn nuôi tập trung áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp
vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên sát trùng, tiêu độc và áp dụng các biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời phát hiện, khai báo và tiêu hủy triệt để lợn
bệnh, lợn nghi bị bệnh trong vòng 24 giờ kể từ lúc phát hiện lợn bệnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn cam kết thực hiện
triệt để “5 KHÔNG”, cụ thể là: KHÔNG dấu dịch; KHÔNG mua, bán, vận chuyển
lợn bệnh, lợn chết; KHÔNG giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; KHÔNG vứt lợn
chết ra môi trường; KHÔNG sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tại thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, đảm
bảo phát hiện kịp thời dịch bệnh ngay khi mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để
không để dịch bệnh lây lan.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển lợn ra, vào địa
bàn; Giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ
sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.
- Chỉ đạo UBND cấp xã: Tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
thành lập các Đội kiểm soát lưu động (gồm các lực lượng: Công an, Dân quân tự
vệ, Thú y, Khuyến nông ….) để tổ chức giám sát việc kinh doanh buôn bán, cơ
sở giết mổ lợn trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh cơ sở để người dân hiểu đúng về bệnh DTLCP tránh tâm lý hoang
mang, giấu dịch, bán chạy làm phát tán lây lan dịch bệnh; xử lý chôn hủy lợn
chết không để vứt ra ngoài môi trường; phối hợp với cơ quan chuyên môn thực
hiện lấy mẫu giám sát bệnh DTLCP theo quy định.
3.2. Sở Công Thương, Công an tỉnh chỉ đạo, bố trí đủ cán bộ tham gia
thực hiện nhiệm vụ tại các Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông theo quy định.
3.3. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ
biến về tác hại và nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng
chống dịch để người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng
chống, đảm bảo phát triển chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Các sở: Thông tin và Truyền thông,
Y tế, Công Thương
(phối hợp);
- Công an tỉnh
- UBND các huyện, thành phố
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thực hiện);
- Trung tâm Khuyến nông (thực hiện);
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Việt
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