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BÁO CÁO
Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
(Từ ngày 11/7/2019 đến 19/7/2019)
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
- Số hộ có lợn mắc bệnh DTLCP phát sinh trong kỳ: 116 hộ. Lũy kế: 954 hộ.
- Số thôn có lợn mắc bệnh DTLCP phát sinh trong kỳ: 17 thôn. Lũy kế: 286
thôn.
- Số xã có lợn mắc bệnh DTLCP phát sinh trong kỳ: 04 xã. Lũy kế: 74 xã.
- Số xã có lợn mắc bệnh DTLCP đã qua 30 ngày: 07 xã (Công Đa, của
huyện Yên Sơn; Yên Nguyên, Tri Phú, TT Vĩnh Lộc, Phúc Sơn của huyện Chiêm
Hóa; Tân Thành của huyện Hàm Yên; Phú Lương của huyện Sơn Dương)
- Số xã có lợn mắc bệnh DTLCP đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát
sinh lợn bệnh: 03 xã (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn; xã Trung Yên và xã Hợp
Thành, huyện Sơn Dương).
- Số lợn tiêu hủy phát sinh trong kỳ: 1.195 con. Lũy kế: 10.585 con
- Số Chốt kiểm dịch tạm thời phát sinh trong kỳ: giảm 06 chốt. Lũy kế:
81 chốt.
- Tổng số mẫu đã lấy trong kỳ: 48 mẫu (23 mẫu dương tính). Lũy kế:
546 mẫu (296 mẫu dương tính).
- Số thuốc khử trùng đã sử dụng trong kỳ: 126 lít. Lũy kế: 7.639 lít
- Số vôi bột đã sử dụng phát sinh trong kỳ: 06 tấn. Lũy kế: 82 tấn
(chi tiết tại biểu đính kèm).
2. Các biện pháp đã triển khai
- 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.
- Lấy mẫu, xét nghiệm làm căn cứ xác định chính xác mầm bệnh, số mẫu
đã lấy 552 mẫu, trong đó: 299 mẫu dương tính với bệnh DTLCP (chiếm 54%).
- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiêu hủy triệt để tại chỗ toàn
đàn trong vòng 24 giờ (từ khi có kết quả xét nghiệm), công bố dịch theo quy
định của Luật Thú y khi có đủ các điều kiện công bố dịch.
- Các huyện, thành phố đã thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, tổ cơ
động để ngăn chặn, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ
lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp; bố trí nguồn lực và thực hiện việc
1

phun khử trùng các phương tiện giao thông vào địa bàn; huy động lực lượng
tham gia công tác phòng chống dịch.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển, giết mổ lợn
và các sản phẩm từ lợn, kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp vi
phạm trong vận chuyển, mua, bán, giết mổ; triển khai hướng dẫn kịp thời một
số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn theo
quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc bằng thuốc khử trùng
hoặc vôi bộ. Đã sử dụng 7.639 lít thuốc khử trùng, 82 tấn vôi bột; đề xuất cấp
phát, quản lý, sử dụng 10.400 lít thuốc khử trùng mua từ nguồn ngân sách tỉnh
năm 2019.
3. Nhận định tình hình dịch bệnh: 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 dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan
nhanh, nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới và phát sinh lợn bệnh ở các ổ dịch cũ
là rất cao.
4. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới
- Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng,
chống, khống chế bệnh DTLCP; quản lý tốt hoạt động sản xuất, buôn bán,
kinh doanh, vận chuyển lợn nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trên địa bàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh
học; chăn nuôi theo hướng áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt; thực
hiện nghiêm nguyên tắc “5 không”; thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng
chuồng trại, và dụng cụ chăn nuôi và khu vực chăn nuôi; áp dụng triệt để,
đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh tại chỗ ngay từ
chuồng nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán; chủ động khai báo
với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền trong việc giám sát, lấy mẫu xét
nghiệm trước khi vận chuyển, tiêu thụ; chấp hành việc tiêu hủy theo quy định
đối với lợn giống có kết quả dương tính với mầm bệnh DTLCP.
- Hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn để
nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP, theo
nội dung quy định tại Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi
thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP để người chăn nuôi, kinh
doanh, buôn bán, vận chuyển biết, thực hiện.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

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.
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Nguyễn Đại Thành
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