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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH BÌNH THỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 15 /KH-UBND  Thanh Bình Thịnh, ngày 01 tháng 3  năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

 

Thực hiện Công điện số 367/CĐ-UBND ngày 28/2/2022 của UBND 

huyện Đức Thọ Về việc triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trước tình hình diễn biến có chiều hướng phức 

tạp, bệnh chưa có vắc xin và thuốc triều trị đặc hiệu, dịch bệnh lây lan nhanh, 

thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch ứng 

phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi với các nội dung chính như sau: 

I. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung: 

Chủ động lên kế hoạch và các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, 

kiểm tra và phát hiện kịp thời, xử lý có hiệu quả khi có Dịch tả lợn châu phi xảy 

ra trên địa bàn. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

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

địa bàn thông qua các biện pháp và xử lý các trường hợp lợn nhập lậu, lợn 

không rõ nguồn gốc, nhất là lợn được đưa từ các địa phương khác vào địa bàn. 

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

Dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương để triệt để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng. 

Giảm thiểu tối đa tác hại về mặt kinh tế cũng như ảnh hưởng đến tâm lý người 

chân nuôi. 

II. Giải pháp chung: 

1. Giải pháp tổ chức thực hiện: 

Dựa vào điều kiện chăn nuôi và hoạt động buôn bán, kinh doanh sản 

phẩm gia súc nói chung và lợn nói riêng trên địa bàn xã, lên kế hoạch triển khai 

các biện pháp dựa trên 2 tình huống sau: 

- Tình huống 1: Phòng ngừa khi dịch tả lợn Châu Phi chưa xâm nhiễm 

vào địa bàn. 

- Tình huống 2: Xử lý kịp thời các trường hợp khi có Dịch tả lợn Châu 

Phi. 

1.1. Khi dịch tả lợn Châu Phi chưa xâm nhiễm vào địa bàn 

- Kiểm tra đôn đốc các đợn vị thôn xóm thực hiện các biện pháp ngăn 

ngừa Dịch tả lợn Châu Phi trên cơ sở nội dung các văn bản, Công điện, Kế 

hoạch của UBND huyện, UBND xã ban hành. 

- Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn của 

Dịch tả lợn châu phi và các dấu hiệu nhận biết khi nghi lợn bị mắc bệnh để kịp 

thời khai báo dịch theo quy định. 
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- Cán bộ thú y bám sát địa bàn các thôn, các hộ chăn nuôi gia súc, theo 

dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn. 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi rắc vôi bột xung quanh chuồng trại. 

- Người trong gia đình khi đi ra ngoài về phải tắm rửa mới vào chuồng 

lợn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh 

doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc và các sản phẩm từ gia súc. Tổ 

chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn. Xử 

lý kịp thời các trường hợp vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc vào địa bàn. 

- Không cho người ngoài vào chuồng lợn đề phòng đưa mầm bệnh vào 

gây dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh thịt tại Chợ. Xử lý nghiêm 

các hộ giết mổ không qua kiểm dịch. 

1.2. Khi phát Hiện ổ dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên địa bàn: 

- Khi phát hiện lợn có các biểu hiện của dich tả lợn Châu Phi, người chăn 

nuôi phải chủ động báo cáo ngay với chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú 

y gần nhất. Đồng thời tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp chống dịch theo 

quy định như: Chấp hành tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng 

chuồng trại, không mua bán giết mổ gia súc đang mắc bệnh hoặc có nguy cơ 

mắc bệnh. Tuyệt đối không dấu dịch. 

- Cán bộ thú y hướng dẫn cho người chăn nuôi các biện pháp tiêu độc khử 

trùng khu vực chuồng trại, tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo quy định, không để 

dịch lây lan trên diện rộng. 

- Tổ chức giao ban hàng tuần hoặc đột xuất để cập nhật diên biến  dịch 

bệnh và tổ chức thực hiện. 

2. Các giải pháp về kỹ thuật: 

2.1. Khi dịch tả lợn Châu Phi chưa xâm nhiễm vào địa bàn 

a. Về kiểm soát, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc: 

- Nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm 

từ lợn nhập lậu và không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ theo quy định. Phát 

hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia súc 

vào địa bàn. 

- Kiểm tra các hộ chăn nuôi chấp hành các biện pháp phòng ngừa. 

b. Giải pháp về quản lý chăn nuôi 

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn, thực hiện chăn nuôi đảm bảo 

chuồng trại hợp vệ sinh. 

- Tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi định kỳ theo quy 

định. 

 c. Giải pháp về tuyên truyền 

 - Thông tin tuyên truyền đến tận người dân qua hệ thống loa truyền thanh 

xã, thôn xóm, tại các cuộc họp thôn. 

 - Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời cung cấp thông tin 

cho các cơ quan truyền thông, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống 

dịch. 
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2.2. Khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu phi xảy ra trên địa bàn: 

a. Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả 

lợn Châu phi 

- tuyệt đối không điều trị lợn bệnh, lợn nghi bị mắc bệnh dịch tả lợn châu 

phi 

- Đối với gia súc bị mắc bệnh hoặc nghi bị mắc bệnh dịch tả lợn châu phi 

phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành tiêu hủy trong vòng 24 giờ kể từ 

khi có kết quả xét nghiệm dương tính đói với Dịch tả lợn Châu phi. Việc tiêu 

hủy và kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi áp dụng theo hướng dẫn chung của 

UBND tỉnh và quy định của Nhà nước. 

b. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch: 

- Khi phát hiện lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi, tiến hành các biện 

pháp tiêu hủy gia súc, thực hiện việc tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục 1 

lần/ ngày trong tuần đầu tiên; 3 lần/ tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Đồng thời theo 

dõi và lấy mẫu xét nghiệm số lợn có biểu hiện mắc bệnh để xác định vi rút Dịch 

tả lợn châu phi. 

- Đối với vùng dịch uy hiếp  phạm vi 3km quanh ổ dịch thực hiện việc 

tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục 1 lần/ ngày trong tuần đầu tiên, 3 

lần/tuần trong 2-3  tuần tiếp theo. 

c. Giải pháp về dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn 

- Nghiêm cấm tuyệt đối việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra 

vào vùng có dịch, vùng dịch uy hiếp. 

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

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

ngành thú y. 

- Đối với lợn trưởng thành hoặc chủ hộ chăn nuôi có nhu cầu giết mổ thì 

được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y và điều kiện xét nghiệm 

âm tính với Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt chỉ được tiêu thụ tại khu vực vùng dịch, 

vùng dịch uy hiếp và vùng đệm. 

d. 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. 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chợ bằng 

hóa chất và rắc vôi bột. 

- 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. Số lượng gia súc tái đàn khoảng 10% số lợn có thể nuôi, sau khi nuôi 

tái đàn 30 ngày phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính với dịch tả lợn 

châu phi thì cơ sở nuôi mới tái đàn 100% tổng đàn. 

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

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn. Khi 

phát hiện lợn chết không rõ nguyên nhân, lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc thì 

báo ngay với cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương để tiến hành 

lấy mẫu chuẩn đoán dịch bệnh. 

f. Giải pháp về truyền thông nguy cơ 
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Cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh, tổ chức thông tin 

tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, tại các cuộc họp giao ban, họp 

thôn về dịch tả lợn Châu Phi. Tuyê truyền hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật 

phòng, chống khi có dịch xảy ra trên địa bàn. 

 3. Cơ chế tài chính 

 3.1. Kinh phí của người dân 

 Người chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán và giết mổ lợn có trách nhiệm 

chủ động kinh phí để thực hiện các biện pháp phòng dịch, thường xuyên vệ sinh 

khu vực chuồng trại, khu vực kinh doanh và các dụng cụ phương tiện vận 

chuyển lợn. Xử lý tiêu hủy lợn theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính 

quyền địa phương. 

 3.2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 

 - Hỗ trợ chủ hộ có lợn tiêu hủy theo quy định của nhà nước nếu có. 

 III. Tổ chức thực hiện: 

- Trên cơ sở Kế hoạch, Công điện của UBND huyện, UBND xã xây dựng kế 

hoạch ứng phó khẩn cấp với bênh dịch tả lợn Châu phi tương ứng với điều kiện 

chăn nuôi của địa phương. Phát động toàn bộ hệ thống chính trị, tuyên truyền 

vận động người dân thực hiện công tác phòng chống dịch. 

- Phân công cán bộ thú y bám sát địa bàn thôn xóm, giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh trên đàn lợn, nếu phát hiện biểu hiện ngi là bị dịch hay chết 

không rõ nguyên nhân hoặc nghi lợn, sản phẩm lợn nhập vào địa bàn trái phép 

phải báo cáo ngay để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. 

- Phối hợp với Đoàn liên ngành huyện, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra 

hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm của 

lợn trên địa bàn. 

- Thành lập tổ kiểm tra và thường xuyên kiểm tra các hộ giết mổ và kinh 

doanh thịt gia súc tại chợ. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã về việc thực hiện khẩn cấp công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi./. 

 
Nơi nhận:                                                  
-Phòng NN- MT; 

-Các đơn vị thôn xóm; 

-Lưu: VT,NN-MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

          KT. CHỦ TỊCH  

          PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

            Đinh Tiến Dũng 
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