
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 894/UBND-TTDVNN 

V/v triển khai các giải pháp 

 tổng hợp phòng, chống  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi:  

 - Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3314/VP-KTN ngày 13/8/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp 

tổng hợp phòng, chống  bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi”. Để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan khuyến cáo một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh 

học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi như sau:  

1. Về chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi: Kiểm soát chặt chẽ người 

và động vật ra vào khu vực chăn nuôi; chuồng nuôi phải dễ thực hiện các biện 

pháp vệ sinh sát trùng, tiêu độc, phòng bệnh. Có lưới bao quanh chuồng nuôi và 

các biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian khác truyền bệnh. 

Tại lối ra, vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho 

người ra vào khu vực chăn nuôi. Nên có ô chuồng nuôi cách ly: Nuôi lợn mới nhập 

hoặc nuôi lợn bị bệnh; có khu vực thu gom và xử lý chất thải; nếu có điều kiện nên 

nuôi theo phương pháp cách ô (mỗi ô chuồng có khoảng trống 0,8-1m) để giảm 

thiểu lợn giữa các ô chuồng tiếp xúc với nhau. Không sử dụng chung dụng cụ chăn 

nuôi giữa các chuồng. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu vực xử lý 

chất thải đảm bảo kín. Nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường 

thoát nước chung. 

2. Về con giống: Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. 

Đối với lợn nhập từ ngoài tỉnh phải có Giấy kiểm dịch vận chuyển, Giấy kết quả 

xét nghiệm âm tính với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trước khi nhập đàn, nuôi 

cách ly ít nhất 2 tuần. 

3. Về thức ăn và nước uống: Phải sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, 

không bị hỏng, mốc và còn hạn sử sụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường 

hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Không sử 

dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn lợn đã xuất chuồng và thức ăn của đàn 

lợn đã bị dịch bệnh cho đàn lợn mới. Nên sử dụng thức ăn có bổ sung men vi sinh 



kết hợp chăn nuôi an toàn sinh học để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho 

lợn, chế phẩm sinh học phối kết hợp với các kỹ thuật chăn nuôi hữu cơ tạo nên một 

hàng rào bảo vệ cho từng cá thể lợn nuôi. Nguồn nước cho chăn nuôi phải đảm bảo 

an toàn. 

4. Về chăm sóc, nuôi dưỡng: Có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại 

lợn theo các giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Nên áp dụng phương pháp nuôi khô, 

không sử dụng nước tắm cho lợn. Sử dụng chế phẩm sinh học trong nước uống, 

độn chuồng và định kỳ phun sương trong chuồng nuôi theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất để tăng cường phòng, chống dịch. 

5. Về vệ sinh chăn nuôi và kiểm soát người ra, vào chuồng nuôi: Nên hạn 

chế tối đa người ngoài ra, vào khu vực chuồng nuôi. Trước và sau khi vào, ra khu 

chăn nuôi phải thay bảo hộ lao động, sát trùng tay, nhúng ủng hoặc giày, dép vào 

hố khử trùng. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra, vào khu chăn nuôi, 

chuồng nuôi phải được bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại chất sát 

trùng để tăng hiệu quả sát trùng. Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. Thiết bị, 

dụng cụ và phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng 

thường xuyên. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng 

cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn vào nuôi. 

Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít 

nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng 

nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch; 

phun thuốc sát trùng trên lợn 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát 

trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Định kỳ phát quang bụi rậm, 

khơi thông cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng. 

6. Quản lý dịch bệnh: Có quy trình phòng bệnh phù hợp từng loại lợn và 

thực hiện đúng quy trình. Trong trường hợp có dịch, phải khai báo chính quyền địa 

phương và cơ quan chuyên môn thú y. Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về 

phòng, chống dịch. Cách ly lợn ốm để có biện pháp xử lý kịp thời, ngừng xuất lợn 

giống và kiểm soát chặt việc xuất sản phẩm, vật tư trong khu chăn nuôi lợn ra 

ngoài theo quy định. 

Khi xảy ra dịch tại ô chuồng hay cả chuồng cần tiêu độc, khử trùng tại chỗ: 

Cần che bạt, bao vây kín ô chuồng hoặc cả chuồng, với lợn nuôi con loại ngay nái 

và toàn bộ lợn con, đối với các loại lợn khác loại toàn bộ ô chuồng hoặc cả chuồng 

nếu dịch xảy ra cả chuồng hoặc cả ô chuồng, lợn bệnh phải tiêu hủy theo hướng 

dẫn của cơ quan thú y. 

Không rửa ngay ô chuồng hoặc chuồng lợn bị bệnh, tiến hành che bạt, bao 

vây kín, phun chất sát trùng đẫm gấp 2 lần bình thường liên tục 3 - 4 ngày, sau đó 

rửa lại bằng nước sạch, tránh làm bắn nước sang ô chuồng hoặc chuồng kế bên, 

tiếp tục phun sát trùng 2 - 3 ngày. 

7. Ngoài ra nên khuyến khích người dân phát triển các loại vật nuôi khác 

nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn cung thịt lợn như: gia cầm, gia súc ăn cỏ, thủy sản 

dựa trên nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh (Thực hiện theo Công văn số 



650/UBND-TTDVNN ngày 28/6/2019 của UBND huyện Văn Quan về việc khuyến 

cáo công tác tái cơ cấu trong chăn nuôi trong tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

đang có diễn biến phức tạp). 

8. Việc tái đàn lợn ở những vùng không bị dịch, những vùng bị dịch nhưng 

đã qua 30 ngày không tái dịch đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an 

toàn sinh học thì có thể tái đàn (Thực hiện theo Công văn số 840/UBND-TTDVNN 

của UBND huyện Văn Quan ngày 25/8/2019 về việc hướng dẫn Công bố hết Dịch 

tả lợn Châu Phi và tái đàn lợn sau khi hết dịch bệnh trên địa bàn huyện). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; phòng Nông nghiệp và 

PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan liên quan, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện để đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi được tốt hơn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục Thú y tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huện ; 

- CT, các PCT UBND huyện ; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- MTTQ & các đoàn thể huyện ( P/h tuyên truyền ); 

- Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


