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Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và chưa có 

dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt, tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Vĩnh Linh 

dịch vẫn đang có chiều hướng lây lan nhanh, tốc độ phát sinh ca bệnh mới hàng 

ngày tăng cao, tập trung chủ yếu ở các vùng có mật độ chăn nuôi lợn cao, các hộ 

chăn nuôi quy mô lớn; có ngày số lượng lợn phát bệnh, buộc phải tiêu hủy từ 500 - 

trên 1.000 con/ngày. Tính đến 16h00 ngày 30/9/2019, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 

7.620 hộ chăn nuôi ở 445 thôn của 111 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thành 

phố, thị xã; số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 40.373 con, tổng trọng lượng hơn 

2.115 tấn.  

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phòng, chống, khống chế bệnh 

DTLCP; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính Phủ về việc triển 

khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần 

chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

20/5/2019; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP; cùng các văn 

bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân Tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, 

thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND các xã, 

phường, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch; Tổ 

chức lấy 538 mẫu xét nghiệm xác định bệnh DTLCP và 294 mẫu xét nghiệm phục 

vụ công tác kiểm dịch vận chuyển lợn xuất khỏi địa bàn tỉnh; Tổ chức tiêu hủy 

39.807 con lợn chết, lợn nhiễm bệnh; Sử dụng 23,5 tấn hóa chất các loại và hơn 

150 tấn vôi bột phục vụ công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn 

nuôi; Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ cho 4.536 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do DTLCP từ 

ngày 25/3/2019 đến ngày 12/8/2019, … Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số 

tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng, chống bệnh DTLCP 

như: 

- Về xử lý ổ dịch: Do thời gian phòng, chống dịch kéo dài (trên 6 tháng) nên 

hiện nay tại một số địa phương bắt đầu có hiện tượng chủ quan, lơ là; Thiếu kinh 

phí dành cho các hoạt động chống dịch; Không huy động đủ lực lượng tham gia 

chôn hủy lợn bệnh hoặc khoán trắng cho lực lượng thú y và chủ vật nuôi; Không 

xác định được địa điểm chôn hủy khi phải tiêu hủy với số lượng lớn ở các trang 

trại, gia trại; Vẫn có hiện tượng vứt xác lợn chết, lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh 



DTLCP ra môi trường làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Chưa thực 

hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

chuồng trại sau khi tiêu hủy lợn bệnh; Chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý các sự 

cố tại các hố chôn hủy lợn bệnh. Một số hộ chăn nuôi có tư tưởng ỷ lại vào chính 

quyền địa phương trong công tác phòng, chống bệnh. 

- Về báo cáo số liệu dịch bệnh: Một số địa phương chậm báo cáo tình hình 

dịch bệnh cho huyện để báo cáo cho tỉnh (đã tiêu hủy lợn bệnh nhưng 5-10 ngày 

mới báo cáo số liệu tiêu hủy); báo cáo số liệu không chính xác (có hộ chăn nuôi có 

lợn bệnh được tổng hợp báo cáo nhiều lần, tùy theo số lần xử lý lợn bệnh tại hộ 

đó); báo cáo không đúng biểu mẫu quy định dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc 

và rất dễ xảy ra sai sót khi tổng hợp số liệu, nhất là khi dịch bệnh xảy ra ở diện 

rộng và có nhiều số liệu dịch bệnh; làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tham 

mưu, chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Về hồ sơ hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do DTLCP: Một số địa 

phương chưa thực hiện tốt việc lập biên bản kiểm tra, biên bản tiêu hủy lợn bệnh, 

xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ dân do đó việc hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hộ chăn nuôi theo quy định triển khai chậm, hồ sơ 

đề nghị không đúng quy định,…   

Để khắc phục những tồn tại bất cập nói trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân có nhận thức 

đúng về DTLCP và hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác chủ động 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Thành lập đoàn công tác phòng, chống bệnh DTLCP của huyện, thành phố, 

thị xã để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các địa phương; đề xuất kịp thời các giải pháp về quản lý, chỉ đạo điều 

hành phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Báo cáo ngay cho UBND huyện, 

thành phố, thị xã để xử lý kịp thời đối với những trường hợp trục lợi chính sách hỗ 

trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp kê khai không đúng số lượng và trọng lượng 

lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định (nếu có). 

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Trạm Chăn 

nuôi và Thú y, các phòng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn theo đúng quy 

định tại các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Bố trí đầy đủ kinh phí phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch theo 

diễn biến tình hình DTLCP tại địa phương. 

- Tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn nhiễm bệnh đúng quy định. Báo cáo tình 

hình dịch bệnh và số liệu lợn bệnh phải tiêu hủy trước 16 giờ hàng ngày về Sở 

Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo. Lập 

hồ sơ hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định tại Nghị định 02/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 thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 793/QĐ-TTg 

ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách, đối 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP.  



- Chỉ đạo các lực lượng công an của địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, người dân theo dõi, điều tra và xử lý nghiêm 

những trường hợp vứt xác lợn chết, lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh DTLCP ra môi 

trường làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường kiểm tra các hố tiêu hủy lợn bệnh để kịp thời khắc phục sự cố 

gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đối với hố chôn có số lượng lớn lợn phải tiêu 

hủy ở các địa phương, nhất là vào mùa mưa lũ sắp tới. 

* Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh: Thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 552/QĐ-BCĐ ngày 

14/3/2019 của Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan 

tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Thành viên BCĐ PCD bệnh động vật tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Quảng Trị (P/h); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, KHTC.             
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