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KẾ HOẠCH  

Hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

 Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng chống dịch động vật trên cạn; Công điện số 1194/CĐ-TTg 

ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai các biện pháp 

ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Quyết định số 

332/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt Kế hoạch 

hành động ứng phó khẫn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch số 28/KH-

UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm năm 2019. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển 

ngành chăn nuôi bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch 

hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi như sau: 

 I. TÍNH CẤP THIẾT  

 1. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

- Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính đến nay đã 

có 20 quốc gia (trong đó có Trung Quốc) báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với 

hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy; riêng ở Trung Quốc, từ ngày 3/8/2018 

đến ngày 17/02/2019, có 105 ổ dịch xuất hiện tại 25 tỉnh và hơn 950 nghìn con lợn 

các loại buộc phải tiêu hủy. 

- Ở Việt Nam, theo thông báo của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

từ ngày 17/02 đến nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện tại một số tỉnh 

phía Bắc như: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa. 

2. Nhận định tình hình 

Hiện nay, diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt nam đang hết sức 

phức tạp. Bệnh đang có chiều hướng lây lan đến nhiều địa phương, nhất là các địa 

phương gần các ổ dịch, các địa phương có hoạt động thương mại, tham quan du 

lịch và lây lan nhanh qua con đường vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm 

thịt lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín cũng có thể đưa vi rút bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi lây nhiễm vào đàn lợn nuôi trên địa bàn. Đặc biệt vi rút gây bệnh 
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Dịch tả lợn Châu Phi hiện chưa có thuốc phòng, trị hiệu quả; thời gian mang trùng 

vi rút là cả một đời lợn, lợn nhiễm bệnh chết 100%. Theo điều tra ban đầu của cơ 

quan thú y, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan chủ yếu qua con đường vận chuyển 

(64%), sử dụng thức ăn thừa (35%) và qua vật chủ trung gian (1%). Huyện Kỳ Anh 

có tổng đàn lợn tương đối lớn (20 ngàn con); chăn nuôi lợn nông hộ, nhỏ lẻ chiếm 

tỷ lệ cao, lưu lượng vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn qua địa bàn nhiều 

(qua đường 1A, Việt Lào…). Do đó, nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi là 

rất cao. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động ngăn chăn, giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm gây 

dịch trên đàn lợn nuôi trên địa bàn huyện Kỳ Anh; phát hiện sớm, sẵn sàng ứng 

phó kịp thời và hiệu quả khi có Dịch tả lợn Châu Phi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả Châu Phi vào địa 

phương thông qua việc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ 

lợn, sản phẩm của lợn nhập vào địa phương không rõ nguồn gốc; các phương tiện 

vận chuyển, khách tham quan đến từ các vùng, địa phương đang có dịch và có 

nguy cơ lớn xảy ra dịch; hoạt động của các cư dân giáp ranh huyện, tỉnh bạn. 

- Chủ động giám sát kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tại các trang trại, gia trại của địa 

phương để xử lý triệt để, hạn chế lây lan ra diện rộng. giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến kinh tế, xã hội và môi trường. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp chung 

Kế hoạch hành động gồm các biện pháp cụ thể làm cơ sở cho các phòng, ban 

ngành, các đơn vị và các xã triển khai thực hiện. Các biện pháp cụ thể được xây 

dựng trên hai tình huống: Tình huống phòng ngừa khi Dịch tả lợn Châu Phi chưa 

xâm nhiễm vào và tình huống xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi phát hiện tại 

huyện Kỳ Anh. 

2. Giải pháp tổ chức thực hiện  

2.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Thành lập Ban Chỉ đaọ phòng , chống dịch bệnh đôṇg vâṭ (BCĐ-PCD) cấp 

huyện, cấp xã theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ để chỉ đạo, điều hành; báo cáo, tham mưu để cấp có thẩm quyền ban 

hành các văn bản chỉ đạo, các quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình phòng 

chống dịch bệnh; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018; 
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Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 và Chỉ thị số 8523/CT-

BNN-TY ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các văn bản của UBND tỉnh, huyện  về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm 

nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; quy định của Luật thú y và văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật thú y; 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện "Kế hoạch hành động ứng phó 

khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi” xâm nhiêm̃ vào huyện Kỳ Anh ở các 

cấp. 

- Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc các xã nhất là các địa phương giáp biên 

giới, giáp với các tỉnh, huyện khác, các xã có tổng đàn lợn với số lượng lớn, các xã 

có phương tiện vận chuyển từ ngoài vào và đi qua địa bàn. 

2.2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn huyện 

- Khi phát hiện có lợn ốm, chết (kể cả khi chưa rõ nguyên nhân), UBND, 

BCD phòng chống dịch cấp xã báo cáo ngay lên UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng 

vật nuôi) để tổ chức kiểm tra, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm. Phòng NN&PTNT 

báo cáo và tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định cụ 

thể cho phù hợp với tình hình và diễn biến dịch bệnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, BCD-PCD cấp xã có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

xuất hiện hoặc nằm trong vùng bị dịch uy hiếp điều hành triển khai đồng bộ, khẩn 

cấp các biện pháp chống dịch tại địa phương. 

- Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện giao ban hàng tuần, đột xuất để cập nhật diễn 

biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình diễn 

biến dịch. 

- Các thành viên Ban Chỉ đaọ cấp xã trực tiếp đến ngay các thôn xóm có 

dịch bệnh, có nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các 

biện pháp chống dịch; huy động toàn hệ thống chính trị của địa phương cùng tham 

gia phòng, chống dịch bệnh. 

3. Giải pháp kỹ thuật 

3.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

3.1.1. Giải pháp kiểm soát vận chuyển 

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, 

sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức 

cho, tặng của các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái 

phép lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn 

- Tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện giao thông và khách 

tham quan, du lịch ở các địa phương đã và đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín vào địa phương. 
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Hạn chế việc tổ chức đến tham quan, giao lưu, buôn bán… ở các địa phương đã và 

đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Trường hợp nghi lợn, sản phẩm của lợn nhập không rõ nguồn gốc vào địa 

phương cần thực hiện truy xuất nguồn gốc theo Luật an toàn thực phẩm và Thông 

tư số 74/2011/TT-BNN ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông sản không 

đảm bảo an toàn. 

- Giám sát chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật vận chuyển vào địa bàn; 

tăng cường công tác quản lý giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển 

lợn vào địa bàn tiêu thụ không có hồ sơ, giấy tờ theo quy định. 

3.1.2. Giải pháp về quản lý chăn nuôi 

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng 

cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Thường xuyên vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn 

nuôi và khu vực liên quan; khử trùng người, phương tiện vận chuyển ra, vào trại, 

cơ sở chăn nuôi; khử trùng dụng cụ, đồ dùng, dày dép, ủng, quần áo…; rắc vôi bột 

khu vực nuôi, lối đi lại, đầu trục đường; tuyệt đối không mua bán lợn, sản phẩm 

của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch để hạn chế phát sinh và 

lây lan dịch bệnh; thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc xin thuộc diện tiêm phòng bắt 

buộc với lợn.  

- Phát động tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, chủ 

động phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, cơ sở 

chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán động vật, sản phẩm 

động vật. 

3.1.3. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các địa 

phương (bao gồm cả chăn nuôi lợn nông hộ, gia trại, trang trại). Hướng dẫn người 

chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn 

bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc 

lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu 

(trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm 

bệnh. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, điều tra ổ dịch và ứng phó 

với dịch bệnh cho cán bộ quản lý và thú y cấp xã; rà soát các điều kiện về phòng, 

chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ và sẵn các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật 

liệu cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch. 
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3.1.4. Giải pháp về thông tin- tuyên truyền  

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự 

nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các dấu hiệu nhận biết lợn nghi mắc 

bệnh. 

- Vận động người chăn nuôi chỉ mua lợn giống từ các cơ sở uy tín, có nguồn 

gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y; tuyên truyền cho người tiêu dùng mua sản 

phẩm của lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát của thú y. 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh (ở trong nước, trong tỉnh và trên 

địa bàn huyện) kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

và các xã để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

3.2. Khi phát hiện có ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

2.2.1. Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi 

- Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Trường hợp 01 ổ dịch là hộ chăn nuôi, gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ 

không có dãy chuồng riêng biệt hoặc chợ, điểm buôn bán lợn, sản phẩm lợn, cơ sở 

giết mổ lợn: Đối với các xã lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm 

khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp 

dụng đối với các đàn lợn xung quanh, liền kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa 

được lấy mẫu xét nghiệm. 

Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được 

áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của Dịch tả lợn Châu Phi mà 

không nhất thiết phải chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm để nhằm ngăn chặn 

dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng. 

- 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 

trang trại. 

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy 

định hiện hành. 

3.2.2. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch 

Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong 01 

đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vùng dịch là xã nơi có ổ dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp 
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theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực hiện 

việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu 

tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu 

xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng 

vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể 

từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm 

bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn 

Châu Phi. 

3.2.3. Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn 

- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng 

bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp 

“Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, có thể được 

phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

cấp tỉnh (Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, Chi cục 

Thú y tỉnh Hà Tĩnh) sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. Căn cứ tình hình thực tế, ngành chuyên môn tham mưu UBND huyện đề 

nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp 

phù hợp để áp dụng giải pháp dừng vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn. 

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống vào trong vùng dịch, vùng bị dịch uy 

hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y. 

- Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu 

cầu giết mổ thì được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện 

kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Sản phẩm thịt lợn chỉ 

được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm. 

3.2.4. Giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi 

hết dịch 

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; 

xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- 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 bằng vôi bột hoặc hóa 

chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca 

giết mổ lợn; các trang trại phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương 

tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng 

dịch.  
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- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy con lợn hoặc sản 

phẩm lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy 

định, các xã chỉ đạo các hộ, các cơ sở (trang trại, gia trại) từng bước nuôi tái đàn 

với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi. Sau khi nuôi tái đàn được 30 

ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm 

tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên 

đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại các hộ, các cơ sở. 

3.2.5. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn 

lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không 

rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ 

nguồn gốc thì báo cơ quan thú y huyện lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy 

định của pháp luật) để chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn 

tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm. 

- Tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân 

trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm và gửi đến Cơ quan Thú y vùng 

III để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

3.2.6. Giải pháp về thông tin- tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh 

- Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi, Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, hằng ngày theo 

quy định báo cáo BCĐ-PCD huyện. BCĐ-PCD huyện chiụ trách nhiệm thông tin 

chính thức về các trường hợp phát hiện, xác định có các ca bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi đầu tiên và diễn biến, kết quả phòng chống, dịch bệnh tại huyện sau khi đã có 

thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục chăn nuôi- Thú y 

tỉnh). 

- Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh báo cáo sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất cả thú y cơ sở, 

người chăn nuôi và toàn dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, BCĐ-PCD 

của huyện cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành, các xã để tuyên truyền, 

đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp khống chế nhằm hạn 

chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng. 

4. Cơ chế tài chính 

4.1. Kinh phí của người dân: Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết 

mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách nhiệm chủ động chi phí để thực hiện các biện 

pháp phòng bệnh là chính; thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng bằng vôi bột 

hoặc hóa chất đối với chuồng trại nuôi lợn, nơi buôn bán lợn, sản phẩm lợn, nơi 

giết mổ lợn và các dụng cụ, phương tiện vận chuyển lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu 
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độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ 

thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch; xử lý, tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của 

cơ quan thú y và chính quyền địa phương. 

4.2. Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ có mục tiêu cho các hoạt động phòng 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể: 

- Ngân sách cấp tỉnh: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch, tập huấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm hóa chất tiêu độc khử trùng, vật 

tư, dụng cụ, bảo hộ lao động, công tác truyền thông,… cấp tỉnh và hỗ trợ chủ hộ có 

lợn phải tiêu hủy theo quy định. 

- Ngân sách cấp huyện: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch, tập huấn, hội nghị, hội thảo, giám sát, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin 

tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch, mua sắm dụng cụ, bảo 

hộ lao động, triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn, mua hóa chất tiêu độc khử 

trùng, xử lý môi trường của cấp huyện. 

- Ngân sách cấp xã: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch, tập huấn, hội nghị, giám sát, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các 

hoạt động phòng chống dịch, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, triển khai tiêu 

độc khử trùng, tiêu hủy lợn, mua hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường của 

cấp xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Kịp thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ 

đạo, chủ trương chính sách phòng, chống dịch bệnh trong việc triển khai các hoạt 

động tương ứng với các tình huống nêu trên.  

- Căn cứ Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND tỉnh; tham mưu Uỷ ban nhân dân 

huyện để chỉ đạo các địa phương, các phòng, ban đơn vị liên quan thực hiện Kế 

hoạch hành động cụ thể khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn huyện.  

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các xã, các trang trại chăn nuôi có quy 

mô tổng đàn lợn lớn, trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch 

như: Xây dựng kế hoạch ứng phó của xã, của trang trại, công tác chuẩn bị vật tư, 

hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.  

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thông huyện, xây dựng các chương trình, tin bài truyền thông phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

2. Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi: 

- Phối hợp với các xã thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch. 

Phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn phối hợp với các địa phương và các 
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ban, ngành liên quan để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát; 

đồng thời tham mưu kinh phí mua hóa chất, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác 

phòng chống dịch bệnh; tổng hợp tình hình, diễn biến báo cáo Uỷ ban nhân dân 

huyện (qua BCĐ-PCD huyện) để kịp thời chỉ đạo. 

- Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn lợn mắc bệnh, tiêu 

độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 

giết mổ và tiêu thụ thịt lợn an toàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng 

cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thú y cấp xã; đáp ứng yêu cầu phòng, chống 

dịch và chỉ đạo các xã, các trang trại chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp 

an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn; cung cấp tài liệu chăn nuôi lợn an toàn sinh 

học và phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho người chăn nuôi lợn trong khu 

vực chăn nuôi lớn và vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. 

3. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch 

hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chuẩn bị đầy đủ lực 

lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra; 

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa 

bàn quản lý; 

- Kiện toàn và phân công thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, 

gia cầm phụ trách công việc và địa bàn cụ thể để chỉ đạo; 

- Giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ chuyên môn các tổ chức đoàn thể, các 

thôn xóm của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của 

địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Quản lý chặt chẽ, giám sát chủ động việc chu chuyển đàn, tình hình dịch 

bệnh đàn lợn (đến tận từng hộ, ttừng gia trại, từng trang trại nuôi lợn) để tổ chức 

tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ theo kế hoạch của UBND huyện và phòng chống 

dịch hiệu quả;  

 - Chỉ đạo các các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các thôn xóm  tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo các 

văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và theo quy định của pháp luật. 

4. Các phòng, ban đơn vị liên quan: 

- Phòng Tài Chính - Kế hoạch:  Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện ban hành chủ trương, 

chính sách và kinh phí triển khai Kế hoạch; đồng thời bố trí kinh phí dự phòng để 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất 
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phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn, các sản phẩm của lợn 

dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và buộc phải tiêu hủy.  

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng: Phối hợp với lực lượng thú y, công an, quản lý thị 

trường, UBND các xã đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn 

sống, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc trên thị trường, tại các đầu mối giao 

thông liên huyện, liên xã. Nghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển lợn, sản 

phẩm từ thịt lợn không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.  

- Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức 

năng của  các ngành, các xã, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển lợn sống, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc. 

- Phòng Văn hóa-Thông tin; Trung tâm văn hóa - Truyền thông phối hợp với 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ 

cây trồng vật nuôi, các phòng ban, UBND các xã đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền về các biện pháp, giải pháp phòng, chống; thường xuyên theo dõi, đưa 

tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến, công tác phòng, chống dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương 

giám sát và xử lý môi trường, khu vực trang trại chăn nuôi và chăn nuôi nông hộ, 

khu vực có dịch, khu vực tiêu hủy lợn bị bệnh, bị chết, lợn buộc phải tiêu hủy, tại 

các cơ sở giết mổ, nơi tập kết, chợ buôn bán lợn và sản phẩm thịt lợn. 

- Đề nghị các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 979-QĐ/HU của 

BTV Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể phối hợp 

với các ngành chuyên môn và UBND các xã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn 

các hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban đơn vị cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị;  

Chủ tịch UBND các xã triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch và báo cáo tiến độ, 

kết quả về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./.   
 

 Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- TT huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể; 

- Phòng NN&PTNT; KT-HT; VH-TH; Ytế; TN-

MT; TC-KH; TP; TTUDKHKT&BV CTVN; TT 

VH-TT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN, 

Gửi Bản giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Dũng 
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