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BÁO CÁO 

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

(Từ ngày 20/6 đến 30/6/2019) 

 

Thực hiện Văn bản số 1452/UBND-NLN ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

1. Tình hình bệnh DTLCP  

1.1. Số phát sinh trong kỳ báo cáo: 

- Số hộ có lợn mắc bệnh DTLCP: 240 hộ. 

- Số thôn có lợn mắc bệnh DTLCP: 99 thôn. 

- Số xã có lợn mắc bệnh DTLCP: 08 xã. 

- Số lợn tiêu hủy: 2.353 con  

- Số Chốt kiểm dịch tạm thời: 11 chốt. 

- Tổng số mẫu đã lấy: 162 mẫu, trong đó: 81 mẫu dương tính với DTLCP. 

- Số thuốc khử trùng đã sử dụng 2.110 lít; số vôi đã sử dụng 19 tấn. 

1.2 Số lũy kế đến thời điểm báo cáo: 

- Số hộ có lợn mắc bệnh DTLCP: 621 hộ. 

- Số thôn có lợn mắc bệnh DTLCP: 226 thôn. 

- Số xã có lợn mắc bệnh DTLCP: 63 xã. 

- Số huyện có lợn mắc bệnh DTLCP: 07 huyện, thành phố. 

- Số lợn tiêu hủy: 6.927 con, với khối lượng 387.545 kg.  

- Số Chốt kiểm dịch tạm thời: 85 chốt. 

- Tổng số mẫu đã lấy: 457 mẫu, trong đó: 246 mẫu dương tính với DTLCP. 

- Số thuốc khử trùng đã sử dụng 5.988 lít, số vôi bột đã sử dụng 61 tấn. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai 

2.1. Công tác chỉ đạo 

Tiếp tục căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh về công tác phòng chống bệnh DTLCP, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung 

nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện 

pháp trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, triển khai thực hiện các văn 



 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong 

công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. 

- Phối hợp với Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên Sở số 837/HDLS-TC-

NN&PTNT ngày 19/6/2019 về sở trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, 

người chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy, hỗ trợ cho các tổ chức cá 

nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 02/2019 và kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Các biện pháp đã được triển khai 

- Các huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch 

trên địa bàn; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định, đảm bảo vệ sinh 

môi trường; thành lập tổ công tác, tổ cơ động phòng chống dịch bệnh động vật 

trên địa bàn. 

- Đôn đốc hoạt động các Chốt kiểm dịch tạm thời, Trạm Kiểm dịch đầu mối 

giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn 

ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Kiên quyết không cho vận chuyển lợn và 

các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. 

- Tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tới tận 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; lấy mẫu, xét nghiệm; hướng dẫn công bố dịch 

bệnh theo quy định. 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, 

các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn; vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng 

quy định. 

- Tiếp tục 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.  

3. Nhận định tình hình dịch bệnh: Mặc dù các giải pháp phòng, chống, 

khống chế bệnh DTLCP đã triển khai quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tuy 

nhiên với đặc điểm của bệnh DTLCP, cùng với việc chưa có vắc xin tiêm phòng 

và thời tiết bất lợi, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục diễn biến 

phức tạp, có chiều hướng lan rộng, nguy cơ cao phát sinh các ổ dịch mới.  

4. Nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới 

- Tiếp tục tăng cường, tập trung triển khai quyết liệt, cấp bách và đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP, tiếp tục chủ trì, phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

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 DTLCP; Công điện 677/CĐ-TTg 

ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP và các văn bản chỉ đạo của trung ương 



 

về các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về cách phòng, chống, 

khống chế bệnh DTLCP, theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, 

vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã 

hội và không để người dân quay lưng với thịt lợn. 

- Hướng dẫn tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, nhất là 

đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung. Thực hiện các biện pháp phòng chống chủ 

động ngay từ chuồng nuôi, hộ chăn nuôi như: Vệ sinh tiêu độc khử trùng, chủ 

động khai báo dịch bệnh, không dấu dịch, không mua bán, giết mổ, vận chuyển, 

tiêu thụ, vứt xác lợn bệnh, sản phẩm từ lợn bệnh ra môi trường.  

- Tiếp tục phối hợp hướng dẫn triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 

27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ 

trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP. 

- Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh từ cơ sở nhằm phát 

hiện, xử lý, khống chế bao vây dập tắt kịp thời khi còn ở diện hẹp, hạn chế dịch lây lan 

rộng. Xây dựng phương án, bố trí nhân lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị cần thiết để 

triển khai, thực hiện công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và các dịch bệnh 

động vật. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển, giết 

mổ lợn và các sản phẩm từ lợn; thực hiện nghiêm, đúng quy định công tác kiểm 

dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra 

ngoài tỉnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, 

tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP theo quy định tại Văn bản số 

3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và các biện pháp kỹ 

thuật trong công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. 

- Tiếp tục tăng cường lực lượng cho thú y cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt 

nhiệm vụ; tổ chức rút kinh nghiệm, nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả hơn trong 

công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và công  tác phòng, chống các 

loại  dịch bệnh động vật khác có thể xảy ra. 

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

các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy   

- UBND tỉnh                    

- Đ/c Nguyễn Đình Quang - PCT UBND tỉnh  (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở  

- Thành viên Ban Chỉ đạo 190 (Phối hợp); 

- UBND các huyện, TP (Phối hợp); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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