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CHỈ THỊ
Về việc tập trung triển khai ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

xâm nhiễm vào địa bàn huyện Thanh Miện

Theo thông tin của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 
nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 2.275 xã của 57 tỉnh, 
thành phố, buộc tiêu hủy hơn 230.000 con lợn (chiếm 0,8% tổng đàn lợn, hơn 28 
triệu con), với trọng lượng lợn tiêu hủy khoảng 10.000 tấn (tăng hơn 2 lần so với 
cùng kỳ năm 2020); từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương bệnh 
DTLCP đã xuất hiện 02 ổ dịch gây bệnh tại 02 xã, buộc phải tiêu hủy 30 con, 
với trọng lượng 711 kg. DTLCP là bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm và chưa 
có vắc xin phòng bệnh nên dịch bệnh DTLCP có chiều hướng tái phát và lây 
lan ra diện rộng. 

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Để chủ động phòng, chống ngăn chặn 
sự xâm nhiễm và lây lan của virút Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện 
Thanh Miện, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, đảm bảo an sinh xã hội. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện yêu cầu các phòng, ban ngành 
có liên; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tập trung chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn xâm nhiễm và lây lan bệnh 
Dịch tả lợn vào địa bàn và khống chế kịp thời khi có ổ dịch phát sinh theo 
đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 
của huyện về việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi; trong đó tập trung 
vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
 - Tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 
theo Kế hoạch số 1777 /KH-UBND ngày 29/10/2020 về việc Phòng, chống bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Thanh Miện, tránh 
tư tưởng chủ quan, lơ là để bệnh dịch tái phát, lây lan diện rộng.

- Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch 
bệnh trên đàn lợn, giám sát phát hiện sớm lợn ốm, chết bất thường không rõ 
nguyên nhân hoặc có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm (Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh,….); tiến hành kiểm tra xác minh, 
điều tra yếu tố gây bệnh. Đối với trường hợp lợn nghi ngờ mắc bệnh Dịch tả 
lợn Châu phi báo cho cơ quan chuyên môn cấp huyện (qua Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân 
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bệnh để kịp thời xử lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Ban chăn nuôi thú y về việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; các phương án xử lý khi 
có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Duy trì, củng cố hệ thống thú y cơ sở theo đúng quy định của Luật 
Thú y; đảm bảo tiêu chuẩn đối với chức danh Thú y xã, phường, thị trấn theo 
Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (theo Thông tư số 29/2016/TT-
BNNPTNT ngày 05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm, bệnh DTLCP, các dấu hiệu nhận biết, chẩn đoán phân biệt; 
các biện pháp phòng bệnh chủ động; vận động người chăn nuôi thực hiện 
chăn nuôi an toàn sinh học, tăng tần suất vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng 
trại và khu vực xung quanh bằng các hóa chất có tính sát khuẩn mạnh nhằm 
tiêu diệt mầm bệnh; tuyên truyền cho người dân không mua bán lợn và các 
sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh 

DTLCP; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh chủ động theo hướng 
dẫn kỹ thuật của Trung ương, tỉnh nhằm ngăn chặn xâm nhiễm bệnh DTLCP 
vào địa bàn huyện;

- Hướng dẫn tái đàn: Người dân chỉ được nhập lợn khi đáp ứng đủ các 
điều kiện như: Lợn khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng; cơ sở nhập lợn về nuôi 
phải đảm bảo an toàn dịch bệnh hoặc được tham gia giám sát dịch bệnh hoặc 
thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (theo yêu cầu tại văn bản số 
5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quy trình chăn 
nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại 
quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ ban hành kèm theo Quyết định số 
205/QĐ-CN-GVN ngày 11/11/2021 của Cục Chăn nuôi). Các trường hợp nhập 
lợn về để nuôi nếu không đáp ứng các điều kiện nêu trên, khi xảy ra dịch bệnh 
DTLCP sẽ bắt buộc thực hiện tiêu hủy theo quy định nhưng không được nhận 
hỗ trợ thiệt hại.

- Chỉ đạo phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, tăng 
cường theo dõi, giám sát đàn lợn trên địa bàn huyện; nếu phát hiện lợn bệnh với 
các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh DTLCP hoặc nghi là lợn và các 
sản phẩm từ lợn nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến Phòng thí nghiệm 
được Cục Thú y chỉ định để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh 
để xử lý ổ dịch trong phạm vị hẹp không để lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho 
người dân.

 - Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham 
gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào 
trong nước tiêu thụ; không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn (kể cả thịt lợn đã 
qua chế biến chín) không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn 
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chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.
3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phân công cán 

bộ kỹ thuật xuống cơ sở nắm bắt, kiểm tra tình hình chăn nuôi, hướng dẫn các mô 
hình chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức trách nhiệm 
của người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống bệnh DTLCP.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 
Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định cấp bổ sung 
kinh phí để mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch DTLCP; 
thẩm định dự toán và bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh 
nhằm chủ động ứng phó khi có các ổ dịch bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.

5. Công an huyện
Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các đơn vị có liên 

quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông, vận chuyển ra, vào địa bàn; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Đài Phát thanh huyện
Tăng cường thời lượng để đưa tin, khuyến cáo, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về việc phòng, chống bệnh DTLCP; tác hại của việc buôn bán lợn và 
các sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm soát của cơ 
quan thú y đến người chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm 
của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc,...

Thông tin đảm bảo chính xác, rõ ràng tránh gây hoang mang cho người 
dân, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nghiêm khắc phê phán 
những địa phương, tổ chức, cá nhân chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật làm lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển sản xuất 
chăn nuôi.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, bann ngành liên 
quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Chi Cục thú y;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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