
 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 
 tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
(Kèm theo Công văn số 1965 - CV/BTGTU, ngày 15/5/2019  

của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy) 
----- 

 I. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (viết tắt: DTLCP) 

 1. Tính đến 18 giờ ngày 12/5/2019 DTLCP đã lan ra tại 2.296 xã, 204 huyện 

của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là hơn 1,2 triệu con (chiếm 

khoảng trên 4% tổng đàn heo của cả nước). Theo quy định tại Quyết định số 

4527/QĐ-BNN-TY, ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP, thời gian 

qua đã có 29 xã thuộc 12 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, sau đó lại 

phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong cùng xã, tuy số lượng lợn bị mắc 

bệnh chỉ chiếm 4% nhưng tốc độ lây lan nhanh, dự báo vẫn còn tiếp tục lây lan. 

 2. Nhận định tình hình 

 Bệnh DTLCP chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ 

sinh thú y và an toàn sinh học không tốt; chưa xuất hiện DTLCP tại các trang trại 

chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục được phát hiện ở 

nhiều địa phương khác trong thời gian tới là rất cao và có chiều hướng lây lan rộng 

đến các tỉnh miền Nam; trên địa bàn tỉnh ta, mặc dù chưa xuất hiện bệnh DTLCP, 

nhưng nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao khi các địa phương giáp ranh tỉnh ta là 

Lâm Đồng, Đồng Nai đã phát hiện dịch bệnh. 

3. Nguyên nhân bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ở các địa phương 

Kết quả bước đầu điều tra, xác định nguyên nhân chính dẫn đến bệnh DTLCP 

xuất hiện ở các địa phương là do các nguyên nhân sau: 

- Do một số người chăn nuôi, thương lái chưa nhận thức đầy đủ được tính 

chất nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như vì lợi ích kinh tế trước mắt nên khi có lợn 

bệnh, lợn chết đã mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn nghi mắc 

bệnh, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh ở phạm vi rộng.  

- Vi rút DTLCP có khả năng tồn tại lâu trong lợn bệnh, các sản phẩm lợn 

bệnh, trong môi trường và dụng cụ chăn nuôi; trong khi đó, phần lớn hiện nay vẫn 

là chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi cao, các hộ chăn nuôi đan xen trong các khu 

dân cư và các hộ chăn nuôi này khó hoặc không thường xuyên thực hiện đầy đủ 

các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; tình trạng sử dụng thực phẩm dư thừa trong 

chăn nuôi khá phổ biến, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh. 
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- Thời tiết tại biến đổi bất lợi, mưa ẩm kéo dài, nắng nóng gay gắt, tạo điều 

kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan; trong khi hiện nay chưa có    vắc- 

xin và thuốc điều trị được bệnh nên bệnh DTLCP sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. 

- Vi rút DTLCP có thể lây lan từ khu vực có dịch sang nơi khác qua phương 

tiện vận chuyển và con người. 

II. Tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh 

Theo số liệu thống kê, tổng đàn lợn của tỉnh cuối năm 2018 là 294.014 con, 

tập trung nhiều tại các huyện Đức Linh (80.005 con), Hàm Tân (82.476 con), Tánh 

Linh (43.521 con) và Hàm Thuận Bắc (24.590 con). Phương thức chăn nuôi đã 

từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi tận dụng quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập 

trung quy mô trang trại. Hiện nay, toàn tỉnh có 58 trang trại và 15.764 hộ chăn nuôi 

heo (Đức Linh 5.409 hộ, Tánh Linh 3.781 hộ, Hàm Thuận Bắc 2.402 hộ, La Gi 

1.305 hộ, Hàm Tân 1.079 hộ...); trong đó, có 08 cơ sở được công nhận an toàn dịch 

bệnh động vật, 02 cơ sở được công nhận VietGAP và an toàn dịch bệnh động vật. 

Tuy nhiên, chăn nuôi heo nhỏ lẻ và quy mô hộ gia đình vẫn chiếm tỷ trọng 

lớn (từ 50 đến 60%) nên vấn đề kiểm soát dịch bệnh, nhất là những bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là DTLCP đối với tỉnh ta rất khó khăn, phức tạp. Do 

vậy, vấn đề tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng ngừa bệnh DTLCP xâm 

nhập vào tỉnh ta là vô cùng cấp bách và quan trọng để bảo vệ đàn lợn, tạo điều kiện 

phát triển ngành chăn nuôi lợn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái 

của tỉnh. 

III. Công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh  

1. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 

- Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 28/01/2019 phê duyệt Kế hoạch hành 

động ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP xâm nhiễm vào Bình Thuận.  

- Công văn số 412/UBND-KT, ngày 30/01/2019 về việc tập trung triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 

- Công văn số 463/UBND-KT, ngày 01/02/2019 về việc triển khai Công điện 

khẩn số 9836/CĐ-BNN-TY, ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Công văn số 756/UBND-KT, ngày 04/3/2019 về việc triển khai đồng bộ các 

giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP. 

- Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 07/3/2019 về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 08/3/2019 về việc thành lập các Tổ 

kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
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2. Các địa phương đơn vị đã triển khai thực hiện 

2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Ban hành Công văn số 609/SNN-CCCNTY, ngày 06/3/2019 về việc tập 

trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP. 

- Ban hành Công văn số 64/TB-SNN, ngày 06/3/2019 thông báo về việc 

thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tình hình bệnh DTLCP trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và phân công nhiệm vụ cụ thể 

của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP. 

- Ban hành Công văn số 627/SNN-VP, ngày 07/3/2019 tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật trên Quốc lộ 1A; đồng 

thời đề nghị UBND các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh và 

Tánh Linh thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên các quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranh 

với các tỉnh. Đến nay, ngoài 02 chốt trên Quốc lộ 1A; các huyện đã thành lập 07 

chốt kiểm dịch tạm thời, trong đó: Đức Linh: 02 chốt, Hàm Tân: 01 chốt, Bắc 

Bình: 01 chốt đã đi vào hoạt động để kiểm soát 24/24 giờ đối với lợn kể từ ngày 

08/3/2019, huyện Hàm Thuận Bắc: 02 chốt và huyện Tánh Linh: 01 chốt đã hoạt 

động vào ngày 13/3/2019. 

 - Ban hành Công văn số 708/SNN-KHTC, ngày 14/3/2019 gửi Sở Tài chính 

về việc dự toán kinh phí phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giám 

sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ. 

Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. 

2.2. Các sở, ngành liên quan 

Công an tỉnh: Ban hành Công văn số 590/CAT-PV01, ngày 06/3/2019 về 

việc triển khai một số biện pháp phòng chống bệnh DTLCP. Đồng thời, cử cán bộ 

tham gia trực các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn huyện Tuy Phong, 

huyện Hàm Tân. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh:Triển khai kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lợn, 

sản phẩm lợn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cử công chức tham gia trực các chốt 

kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn huyện Tuy Phong, huyện Hàm Tân. 

Sở Giao thông vận tải:  Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp 

với các lực lượng có liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động 

vật và các sản phẩm động vật; đồng thời, cử cán bộ Thanh tra Giao thông tham 
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gia trực các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn huyện Tuy Phong, 

huyện Hàm Tân. 

Sở Tài chính: Ngày 15/3/2019, cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT ký Tờ 

trình Liên sở số 926/TTr-TC-NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí 

phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

2.3. Các huyện, thị xã, thành phố: Đã triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung do UBND tỉnh giao tại Điểm 1 Công văn số 756/UBND-KT, ngày 

04/3/2019. Cụ thể như sau: 

Huyện Tuy Phong  

- Đã triển khai, quán triệt công tác phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn 

huyện vào ngày 08/3/2019 cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ dân chăn nuôi heo, cơ sở giết mổ thực hiện 

đúng theo chỉ đạo của tỉnh, nhất là thực hiện “05 không” theo chỉ đạo của tỉnh tại 

Văn bản số 756/UBND-KT, ngày 04/3/2019. 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh DTLCP của huyện, phân công 

nhiệm vụ và phụ trách địa bàn. Cấp phát hóa chất cho các địa phương tổ chức tiêu 

độc, khử trùng, môi trường chăn nuôi.  

- Cử nhân viên thú y của Trung tâm và của xã Vĩnh Tân tham gia trực Chốt 

kiểm dịch tạm thời tại xã Vĩnh Tân. 

- Ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 11/3/2019 thực hiện ứng phó 

khẩn cấp với bệnh DTLCP xâm nhiễm vào huyện Tuy Phong và Công văn số 

528/UBND-KT, ngày 11/3/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 

khống chế bệnh DTLCP . 

Huyện Bắc Bình  

- Thành lập 01 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời, ngăn chặn bệnh DTLCP 

trên địa bàn huyện tại xã Phan Sơn.  

- Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP trên 

địa bàn huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vật nuôi trên địa 

bàn huyện. 

- Hướng dẫn biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP cho các xã, thị trấn để 

người chăn nuôi chủ động phòng, chống bệnh DTLCP, ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra 

trên địa bàn huyện Bắc Bình. 

Huyện Hàm Thuận Bắc  

Ban hành Công văn số 480/UBND-KT, ngày 07/3/2019 triển khai đồng bộ 

các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

61/KH-UBND, ngày 08/3/2019 về hành động, ứng phó khẩn cấp với bệnh  DTLCP 
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xâm nhiễm vào địa bàn huyện; Quyết định số 818/QĐ-UBND, ngày 08/3/2019 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện và Quyết 

định số 821/QĐ-UBND, ngày 08/3/2019 thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm 

thời, ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn huyện (02 chốt bắt đầu hoạt động vào 

ngày 13/3/2019). 

Thành phố Phan Thiết  

- UBND thành phố ban hành Công văn số 1577/UBND-CCHC, ngày 

05/3/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 

28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1559/QĐ-UBND, ngày 

06/3/2019 về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn thành phố; Thông báo số 193/TB-UBND(BCĐ) về phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn thành phố; Công văn số 1681/UBND-CCHC, ngày 08/3/2018 về việc triển 

khai đồng bộ giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP và Quyết định số 

1718/QĐ-UBND, ngày 13/3/2019 về việc thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát tình 

hình bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

- Triển khai công tác tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn 

và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh DTLCP. Đến nay, có 18/18 phường, xã 

thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.  

- Tiến hành tổ chức kiểm tra lò giết mổ heo tập trung tại xã Tiến Lợi và bố trí 

cán bộ thú ý trực tiếp giám sát tại điểm giết mổ tập trung. Bố trí lực lượng công an 

giao thông phối hợp cùng tổ kiểm tra liên ngành của thành phố để kiểm soát việc 

nhập heo vào nội thành phố không đúng quy định. 

Huyện Hàm Thuận Nam  

- Ban hành Công văn số 439/UBND-NN, ngày 08/3/2019 triển khai đồng bộ 

các giải pháp cấp bách khống chế dịch bệnh DTLCP. 

- Thành lập Tổ kiểm tra, ngăn chặn DTLCP trên địa bàn huyện Hàm Thuận 

Nam theo Quyết định số 304/QĐ-UBDN, ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Hàm Thuận Nam. 

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, heo, 

gia cầm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam theo Quyết định số 305/QĐ-UBND, 

ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam. Có Thông báo số 

43/TB-UBND, ngày 08/3/2019 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh đàn gia súc, heo, gia cầm trên địa bàn huyện. 

Huyện Hàm Tân 

Triển khai, quán triệt các nội dung do UBND tỉnh giao tại Công văn số 

756/UBND-KT, ngày 04/3/2019 xây dựng kế hoạch hành động phòng chống 
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DTLCP trên địa bàn huyện. Ban hành Công văn số 713/UBND-NN, ngày 

07/3/2019 triển khai các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP; Quyết định số 

504/QĐ-UBND, ngày 08/3/2019 thành lập chốt kiểm dịch động vật Thắng Hải, 

huyện Hàm Tân (hoạt động từ ngày 08/3/2019); Quyết định số 508/QĐ-

UBND, ngày 08/3/2019 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP 

huyện Hàm Tân.  

Thị xã La Gi 

- Đã ban hành các Văn bản số 2225/UBND-KT, ngày 04/10/2018 về việc tập 

trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập vào địa bàn thị 

xã; Công văn số 2973/UBND-KT, ngày 19/12/2018 về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm lợn 

không rõ nguồn gốc. 

- Xây dựng kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh 

DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn thị xã. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm thị xã và phân công cụ thể trách nhiệm, phụ trách địa bàn 

của từng thành viên của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch.  

- Tổ chức triển khai tháng 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 bằng vôi bột 

hoặc hóa chất (từ ngày 14/3/2019 đến 14/4/2019). 

- Thành lập Tổ kiểm tra công tác phòng chống bệnh DTLCP và kiểm soát 

việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn không rõ nguồn gốc nhằm ngăn chặn 

nguồn lây dịch bệnh. 

Huyện Đức Linh 

- UBND huyện ban hành các Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 07/3/2019 

của UBND huyện Đức Linh về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Đức Linh (02 chốt 

hoạt động vào ngày 08/3/2019). 

- Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 

huyện và thành lập các tổ kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống 

DTLCP trên địa bàn huyện Đức Linh.  

- Chỉ đạo cho phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ 

nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra tình hình trên đàn heo và thực hiện 

công tác tuyên truyền phòng, chống DTLCP.  

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về bệnh DTLCP giúp người 

dân nhận biết DTLCP và các biện pháp phòng ngừa. 
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- Ban hành Kế hoạh số 22/KH-UBND, ngày 06/3/2019 kế hoạch hành động 

ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn huyện Đức Linh; Công văn số 

338/UBND-KT, ngày 05/3/2019 về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 

khống chế bệnh DTLCP xâm nhiễm vào huyện Đức Linh. 

Huyện Tánh Linh 

- Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP xâm 

nhiễm vào huyện Tánh Linh. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP trên địa 

bàn huyện. 

- Ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 thành lập chốt 

kiểm dịch động vật tạm thời tại Ngã ba B’Lao - xã Đức Phú (hoạt động ngày 

13/3/2019) và Thông báo số điện thoại đường dây nóng báo cáo bệnh DTLCP. 

Huyện Phú Quý 

Triển khai, quán triệt các nội dung do UBND tỉnh giao tại Công văn số 

756/UBND-KT, ngày 04/3/2019 xây dựng kế hoạch hành động phòng chống 

DTLCP trên địa bàn huyện và ban hành Công văn số 189/UBND, ngày 08/3/2019 

về việc triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP.  

IV. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong thời gian tới 

Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện xảy ra bệnh DTLCP, đây là điều 

đáng mừng, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành. Để tiếp tục tổ chức 

triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP, ngăn ngừa dịch bệnh 

xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung triển 

khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tuân 

thủ quy định trong hoạt động chăn nuôi, thực hiện nguyên tắc “05 không” trong 

hoạt động chăn nuôi đến tận người dân: 

(1) Không giấu dịch;  

(2) Không mua bán vận chuyển heo bệnh, heo chết;  

(3) Không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh cũng như thịt heo chết;  

(4) Không vứt xác heo bệnh, chết ra môi trường để làm phán tán dịch bệnh 

rộng hơn;  

(5) Không sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo mà không qua xử lý nhiệt”  
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Đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu về chính sách hỗ trợ, ngăn 

chặn tình trạng bán tháo lợn bệnh; tuyên truyền để người tiêu dùng không quay 

lưng lại với thịt lợn. Đồng thời, không nên tái đàn trong thời gian này.  

2. Đàn lợn khi phát hiện nghi nhiễm, mắc bệnh DTLCP cần lấy mẫu xét 

nghiệm xác định nguyên nhân bệnh, nếu xác định dương tính, không thực hiện 

điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh. Cần báo cáo ngay chính quyền địa phương và 

thú y cơ sở để tiêu hủy sớm toàn bộ đàn lợn, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc, 

áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. 

Trường hợp hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có dãy chuồng riêng 

biệt khi phát hiện lợn bị bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 

giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh DTLCP. 

Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì 

tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh; các dãy chuồng còn lại 

áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện 

dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn bộ trang trại. 

3. Tập trung phòng ngừa dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Quan trọng 

nhất là thực hiện vệ sinh chuồng trại nuôi; tiến hành các biện pháp phòng chống 

dịch theo kịch bản đã ban hành tại Quyết định số 270/QĐ-UBND, ngày 

28/01/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP 

xâm nhiễm vào Bình Thuận. Tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình phòng, chống 

dịch để có giải pháp phù hợp; đồng thời quản lý thật chặt chẽ các thương lái mua 

bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn không để xảy ra trường hợp mua bán, giết 

mổ heo nhiễm nghi mắc bệnh DTLCP, dẫn đến dịch bệnh lây lan.  

 4. Các địa phương chủ động tổ chức thành lập đoàn liên ngành giữa các đơn 

vị thú y, quản lý thị trường, công an, môi trường thực hiện kiểm tra hoạt động giết 

mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các chủ cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh trái quy định, vi phạm các quy 

định về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.  

5. Tổ chức, tiến hành triển khai công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các 

khu vực chăn nuôi, hộ gia đình chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và 

các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất tại khu vực có nguy cơ cao trên 

địa bàn các huyện. 

6. Tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời (02 chốt tỉnh và 07 chốt huyện) 

phải sắp xếp, bố trí lực lượng để đảm bảo tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

24/24 giờ đối với các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào 

địa bàn tỉnh, đặc biệt kiểm tra kỹ các phương tiện vận chuyển lợn từ Bắc vào Nam 

nhằm ngăn chặn các trường hợp vận chuyển lợn bệnh, nghi nhiễm bệnh, lợn chưa 

qua kiểm dịch từ những tỉnh đang có bệnh DTLCP vào các tỉnh phía Nam.  
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7. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thật chặt chẽ việc vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật trên các phương tiện vận chuyển như: kiểm tra phương tiện có 

giấy chứng nhận kiểm dịch không, kiểm tra tính hợp pháp của Giấy chứng nhận 

kiểm dịch (Giấy kiểm dịch cần ghi rõ số lượng động vật, nơi xuất phát, nơi đến, 

giấy kiểm dịch không được tẩy xóa, ghi thêm các nội dung ngoài quy định…), 

kiểm tra dây niêm phong của phương tiện vận chuyển nhằm phát hiện các hành vi 

đánh tráo, thêm bớt số lượng động vật, kiểm tra lâm sàng động vật, phát hiện các 

biểu hiện bất thường của động vật; đồng thời, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc 

việc khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật khi 

đi qua chốt kiểm dịch động vật tạm thời. 

8. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm 

động vật qua các chốt kiểm dịch nếu phát hiện các hành vi vi phạm về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật thì căn cứ các Điều 10, 11 và 17 Nghị định 

90/2017/NĐ-CP tiến hành lập biên bản xử phạt. Kiên quyết không để các phương 

tiện vận chuyển lợn, các sản phẩm của lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch 

nhập vào tỉnh ta. 

9. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi heo trên từng địa bàn, nếu 

phát hiện dấu hiệu heo bị bệnh phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn để tiến 

hành xử lý theo quy định. Đồng thời, các địa phương lưu ý chuẩn bị sẵn sàng vật 

tư, hóa chất, phương tiện và bố trí địa điểm tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật 

khi có dịch xảy ra để chủ động xử lý trong mọi tình huống.  

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

 


