UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1941/SNN&PTNT-CNTY

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện một số biện
pháp phòng, chống bệnh DTLCP

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, hiện nay cả nước có 29
tỉnh, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, trong
đó có các địa phương lân cận với Vĩnh Phúc như: Hà Nội, Tuyên Quang. Trên
địa bàn tỉnh bệnh DTLCP hiện nay đã xảy ra lẻ tẻ tại một số hộ chăn nuôi lợn tại
huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc; đồng thời các tháng cuối năm thời tiết chuyển
mùa, thường có nhiều thay đổi, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao làm giảm sức đề kháng
của vật nuôi; việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng
phòng bệnh ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều hạn chế, chủ quan, lơ là; việc
vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn tăng mạnh do nhu cầu tiêu
thụ thực phẩm các tháng cuối năm tăng cao, tuy nhiên việc kiểm soát vận chuyển,
giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn chưa được triệt để, tiềm ẩn nguy cơ phát
sinh, lây lan bệnh DTLCP, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai
đoạn 2020-2025; Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn một số biện pháp kỹ
thuật để phòng, chống bệnh DTLCP như sau:
I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN SINH HỌC

1. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc (KTTĐ)
- Cổng cơ sở chăn nuôi: Cổng ra vào trại chăn nuôi, lối đi vào khu
chuồng, cửa chuồng phải rắc vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng hàng ngày.
- Quản lý người ra, vào trại: Khi vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi,
chuồng nuôi lợn bắt buộc phải thay quần áo, ủng bảo hộ và phải được KTTĐ, đi
qua hố, vị trí sát trùng (hố vôi, thuốc sát trùng). Cấm tuyệt đối người lạ ra, vào khu
vực chuồng nuôi.
- Phương tiện, dụng cụ: Mọi phương tiện, dụng cụ chăn nuôi khi đưa vào
khu chăn nuôi lợn phải được vệ sinh sạch từ bên ngoài và KTTĐ trước 1 giờ.
- Chuồng nuôi: Rắc vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng xung quanh
chuồng, lối đi, nơi thu gom chất thải (phân, nước thải) 02 ngày/lần.
- Diệt côn trùng: Tiến hành diệt chuột, ruồi, gián, các loại côn trùng
khác một cách triệt để nhất. Không nuôi chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng trong
khu chăn nuôi lợn.

2. Về con giống: Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ
mạnh. Đối với lợn nhập từ ngoài tỉnh phải có Giấy kiểm dịch. Trước khi nhập
đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần.
3. Thức ăn, nước uống
- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn
sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn; tốt nhất là sử dụng thức ăn của các
Công ty chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, có thương hiệu, uy tín cao trên thị
trường và nhập thẳng thức ăn từ Công ty về trại chăn nuôi. Tuyệt đối không cho
ăn thức ăn tận dụng chưa được nấu chín kỹ, trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng
phải được xử lý nhiệt (nấu chín kỹ) trước khi cho ăn.
- Nguồn nước cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn. Sử dụng
Clo/Cloramin-B để khử trùng nước cho lợn uống.
- Sử dụng chế phẩm sinh học để bổ sung vào thức ăn, nước uống để tăng
khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho lợn.
4. Chăm sóc, nuôi dưỡng: Áp dụng phương thức quản lý "cùng vào-cùng
ra" theo thứ tự ưu tiên: dãy chuồng, ô chuồng. Nên áp dụng phương thức nuôi
khô, không sử dụng nước tắm cho lợn. Sử dụng các chế phẩm sinh học trong
nước uống, độn chuồng hoặc phun sương trong chuồng nuôi theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
5. Phòng bệnh: Thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh (Lở
mồm long móng, Dịch tả, Tai xanh, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, ...) cho đàn
lợn theo đúng quy trình chăn nuôi.
6. Áp dụng một số điều cấm: Cấm mang thịt lợn và sản phẩm chế biến
từ thịt lợn không rõ nguồn gốc, lợn ốm, chết vào trại chăn nuôi lợn; cấm mang
dụng cụ chăn nuôi cũ vào trại, khu chăn nuôi; cấm người, xe lấy phân chuyên
nghiệp ra vào trại; cấm người, xe vận chuyển lợn bệnh, lợn chết vào trại, khu
chăn nuôi; cấm người lạ, phương tiện, dụng cụ chưa qua sát trùng vào trại, khu
chăn nuôi lợn.
7. Khuyến cáo sử dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi lợn
- Chế phẩm vi sinh chỉ phát huy tác dụng khi nó được sử dụng đúng yêu
cầu kỹ thuật của nhà sản xuất vì bản chất chúng là vi sinh vật nên phải có một
môi trường phù hợp (ví dụ không dùng chung với kháng sinh).
- Các cơ sở chăn nuôi có thể tìm mua các sản phẩm vi sinh được phép lưu
hành tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng.
- Chế phẩm vi sinh ngoài việc bổ sung vào thức ăn, nước uống còn có thể
sử dụng làm đệm lót sinh học hoặc phun trong không khí chuồng nuôi khi có
dịch bệnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
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II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

1. Khai báo bệnh DTLCP
Người chăn nuôi khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn
có các biểu hiện như: Trong đàn có lợn nái ốm, chết nhanh; lợn tiêu chảy phân lẫn
nhầy hoặc có máu; nôn ra dịch vàng hoặc lẫn máu; xuất huyết (thành đám, nốt) ở
tai, vùng bụng hoặc ở chân; sốt cao (41 - 42°C) phải báo ngay cho Nhân viên Thú
y, Chính quyền cấp xã để thực hiện xác minh dịch bệnh.
2. Xác minh thông tin dịch bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm
- Khi nhận được thông tin khai báo của Nhân viên Thú y hoặc người dân về
dịch bệnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tiến
hành kiểm tra, xác minh thông tin ngay tại hộ (trang trại) có lợn ốm, chết để nắm
thông tin về đàn lợn gồm: Số lượng lợn, loại lợn, số con mắc bệnh của từng ô,
dãy chuồng; nếu nghi mắc bệnh DTLCP báo cáo UBND cấp huyện, Chi cục
Chăn nuôi và Thú y theo quy định.
- Lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP theo hệ thống ngành dọc Chi cục
Chăn nuôi và Thú y. Sau khi lấy mẫu, chính quyền xã và chủ hộ phải tiêu hủy
lợn chết bằng cách chôn, đốt đúng kỹ thuật không để lây lan dịch bệnh. Trong
thời gian chờ kết quả xét nghiệm bệnh DTLCP, Trạm Chăn nuôi và Thú y có
trách nhiệm phối hợp với phòng, ban chuyên môn cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn
UBND cấp xã thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tránh lây
lan; quản lý chặt chẽ đàn lợn không để bán chạy lợn bệnh; không cho người
không có nhiệm vụ vào khu chăn nuôi; phun thuốc sát trùng theo hướng dẫn của
Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện.
3. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP
Áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo Kế hoạch số 153/KHUBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống bệnh
DTLCP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 và các văn bản chỉ đạo
khác của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống bệnh DTLCP.
4. Công bố dịch bệnh DTLCP
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến bệnh DTLCP tại địa phương. Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố quyết định công bố dịch, công bố hết dịch khi
đủ nguyên tắc và điều kiện theo Điều 26 và Điều 31 của Luật Thú y và các
quy định, hướng dẫn theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016
của Bộ nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật
trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông
Nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 nêu trên.
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Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn cấp huyện, UBND cấp xã, cơ sở chăn nuôi lợn thực hiện các biện pháp
phòng, chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- TTKN, TTGVN, TTTT NN&PTNT (t/h);
- Phòng NN&PTNT (KT) huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CNTY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tỉnh Vĩnh Phúc
03-11-2020 15:09:20 +07:00

Nguyễn Quốc Huy
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