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Ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi
xâm nhiễm vào địa bàn xã Song An

I. TÍNH CẤP THIẾT
1. Thông tin tóm tắt về bệnh dịch tả lợn châu Phi
Bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra trên
lợn. Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh này
chỉ lây nhiễm trên loài lợn, không gây bệnh cho các loài động vật khác. Bệnh dịch tả lợn
châu Phi không lây sang người.
Bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ lợn mắc bệnh sang lợn khỏe mạnh; ngoài ra, bệnh có
thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn
nuôi, quần áo có chứa chất mang virus.
Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao với môi trường, ở nhiệt độ
phòng, virus trong huyết thanh lợn sống được 18 tháng, virus trong máu giữ trong tủ lạnh có
thể sống đến 6 năm, ở nhiệt độ càng lạnh thì virus càng tồn tại lâu.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi cần được chẩn đoán phân biệt đối với một số bệnh khác
trên lợn như dịch tả lợn cổ điển, tai xanh lợn, đóng dấu lợn, phó thương hàn và một số bệnh
gây xuất huyết trên lợn.
Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như chưa có thuốc điều trị bệnh dịch tả
lợn châu Phi.
2. Tình hình dịch bệnh và nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa
bàn xã
Ngày 03/8/2019, UBND thị xã An Khê đã công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi
trên địa bàn phường An Bình, ngày 09/8/2019 công bố dịch trên địa bàn phường Ngô Mây.
Như vậy, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan vào địa bàn xã là khó tránh khỏi.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả
với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra nhằm
phát triển chăn nuôi của địa phương bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn xã,
phối hợp với các cơ quan kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản

phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
- Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh
dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. Giảm
thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh dịch gây ra.
- Phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Song An kiểm tra, kiểm soát việc vận
chuyển lợn và sản phẩm của lợn đi ngang qua địa bàn xã nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Khi chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi
1.1. Về kiểm soát vận chuyển
Tổ chức tuyên truyền nhân dân không vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra vào địa
bàn xã khi địa phương lân cận có dịch, nghi có dịch.
1.2. Về quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học
- Cán bộ thú y, các thôn trưởng thống kê đàn gia súc, nhằm quản lý tốt việc xuất,
nhập lợn; quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý các hộ chăn
nuôi, hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
- Tổ chức triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên tại 02 chợ, điểm buôn
bán các sản phẩm của lợn bằng hóa chất; đối với các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ lợn tự tổ
chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn an toàn.
1.3. Về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh
Cán bộ thú y, công chức ĐC –NN-XD-MT, trưởng các thôn, làng thường xuyên
hướng dẫn người chăn nuôi, tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh,
nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, tai xanh, lợn chết không rõ nguyên
nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc thì báo cáo UBND xã để đề xuất
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn nghi mắc
bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, tai xanh tại các điểm, cơ sở giết mổ, cơ sở
chăn nuôi... Trường hợp phát hiện mẫu dương tính thì tổ chức xử lý theo qui định.
1.4. Về truyền thông về nguy cơ
- Đài truyền thanh xã kịp thời tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các
biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đến người chăn nuôi, người tiêu dùng
về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp chủ động
ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào xã nhưng tránh sự hiểu lầm gây hoang
mang trong xã hội.
2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi xã thực hiện họp hàng tuần, đột
xuất để kịp thời cập nhật diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp đến ngay các vùng có dịch bệnh, có nguy cơ bị
dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các biện pháp chống dịch.

Xây dựng các chốt chặn, tiêu độc, khử trùng các phương tiện ra, vào vùng có dịch tả
lợn châu Phi.
2.1. 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, 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 hộ dân
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 liền kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được
lấy mẫu xét nghiệm.
- Tại khu vực 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 có kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.
- Đối với chăn nuôi 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.
Đề xuất hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định
tại 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,
Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách,
đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
2.2. Khoanh vùng ổ dịch
- Ồ dịch là các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn, nơi phát hiện có
mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
- 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; 03lần/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
virus dịch tả lợn châu Phi.
- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03km 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 virus dịch tả lợn châu Phi.
2.3.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 có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm
âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
- Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để
nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã.

- Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết
mổ lợn thì được phép giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y xã, với điều kiện kết quả
xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được
phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.
2.4. Quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch
- Tuyên truyền các hộ chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, xây dựng
cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 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; vệ sinh, khử
trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ
thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.
- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm lợn bị
nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước
nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn
được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nêu 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 100% tổng số lợn có
thể nuôi tại cơ sở.
2.5. Chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh
- Đề xuất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã thường xuyên phối hợp UBND xã
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 cáo địa phương lấy
mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh;
cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.
2.6.Thông tin tuyên truyền
Đài truyền thanh xã thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi
đến người chăn nuôi, toàn dân biết về bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó tập trung các
thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn
châu Phi theo thông tin và hướng dẫn của cấp trên.
3. Cơ chế tài chính
- Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu
hủy, hỗ trợ người tham gia tiêu hủy, tham gia các chốt tại các ổ dịch, người phun hóa chất
khử trùng tiêu độc; kinh phí xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị
và các chi phí khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
- Kinh phí của người dân: Người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn và
sản phẩm của lợn có trách nhiệm mua vôi bột, hóa chất để thường xuyên vệ sinh, tiêu độc
khử trùng chuồng trại, nơi buôn bán, giết mổ, dụng cụ, phương tiện vận chuyển lợn; vệ sinh,
khử trùng người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình vệ sinh phòng
dịch; tham gia tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa
phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã
1.1. Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo
Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo, kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống bệnh
dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
1.2. Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tả
lợn châu Phi.
- Đôn đốc, kiểm tra trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như:
xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các
phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch; thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát xử lý ổ dịch.
- Theo dõi, giám sát công tác thống kê đàn lợn của các hộ chăn nuôi bị tiêu hủy để
báo cáo đề xuất cấp trên hỗ trợ và xây dựng kinh phí hỗ trợ người tham gia tiêu hủy, tham
gia các chốt tại các ổ dịch, người phun hóa chất khử trùng tiêu độc; kinh phí xét nghiệm
mẫu bệnh phẩm, mua vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh (khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã).
- Tham mưu UBND xã báo cáo kịp thời kết quả phòng chống dịch cho cấp trên.
1.3. Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-môi trường, cán bộ thú y xã
- Tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn trên địa bàn xã và tổ chức hướng dẫn người
chăn nuôi, tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn
nuôi (hằng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương
tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực
chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất
giống;...); hướng dẫn cách nhận biết lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi.
- Chuẩn bị hóa chất tiêu độc khử trùng để hỗ trợ các hộ chăn nuôi, các vật tư phục vụ
công tác phòng chống dịch.
- Phối hợp với các thôn, làng tổ chức giám sát chăn nuôi gia súc của các hộ chăn
nuôi, phát hiện kịp thời các ổ dịch trên địa bàn xã đồng thời triển khai các biện pháp khống
chế, dập dịch, khống chế dịch lây lan trên diện rộng.
- Trường hợp phát hiện đàn lợn nghi mắc bệnh cịch 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 đề xuất Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp để lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh
trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp các thôn, làng bố trí vị trí tiêu hủy lợn và các sản phẩm lợn khi bệnh dịch
tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn xã.
1.4. Công chức Tài chính - Kế toán
Tham mưu UBND xã về kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch.
1.5. Đài truyền thanh xã
Phối hợp với các công chức, cơ quan cập nhật các thông tin để thực hiện thường
xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho nhân dân, hộ chăn nuôi, cở sở giết mổ lợn, vận

chuyển lợn biết về các chủ trương, chỉ đạo của UBND xã, cơ quan cấp trên về cách nhận
biết bệnh dịch tả lợn châu Phi để nhân dân chấp hành tốt các quy định, tự nguyện tham gia
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gây ra đạt hiệu quả cao nhất, giảm thiệt hại kinh
tế do dịch bệnh gây ra, không gây hoang mang cho người tiêu dùng và người sản xuất chăn
nuôi.
1.6. Chỉ huy trưởng quân sự
Xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân để tham gia công tác phòng chống
dịch và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, tham gia tiêu hủy lợn bị bệnh.
1.7. Trưởng công an xã
Chỉ đạo lực lượng công an tham gia công tác phòng chống dịch và vệ sinh môi
trường trên địa bàn xã.
2. Đề nghị UBMTTQ VN xã và các đoàn thể xã:
Phối hợp tham gia tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân, hội viên, đoàn viên
về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; huy động lực lượng tham gia hỗ trợ
thực hiện Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp dịch tả lợn châu Phi xâm
nhiễm vào địa bàn xã.
3. Trưởng các thôn, làng
- Tổ chức tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu hiệu của bệnh dịch tả lợn châu
Phi, mức độ nguy hiểm của bệnh; báo báo kịp thời cho UBND xã khi có hộ dân phát hiện
lợn có biểu hiện bất thường, chết nhiều không rõ nguyên nhân; hướng dẫn nhân dân không
tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không có nguồn gốc rõ
ràng, chưa qua kiểm dịch, kiểm soát của cơ quan thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch
bệnh.
- Phối hợp cán bộ thú y, công chức UBND xã thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các
khu vực có mật độ chăn nuôi lợn cao; khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật tại
chợ; khu vực có nguy cơ cao phát dịch.
Trên đây là Kế hoạch của UBND xã về việc ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh
dịch tả lợn châu Phi./.
Nơi nhận:
- Phòng Kinh tế thị xã;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Các chi bộ;
- Trưởng các thôn, làng.
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