
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; công tác tái đàn 

chăn nuôi lợn.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng  7  năm 2020 

Kính gửi:  

- Báo Bắc Kạn; 

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp ngày 09/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Văn bản số 309/CNTY-QLDB&CN ngày 13/7/2020 của Chi Cục 

chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai tài liệu tuyên truyền về bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi; công tác tái đàn chăn nuôi lợn ( đã gửi UBND các huyện, 

thành phố). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng diện 

tích, thời lượng và nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi (DTLCP) và công tác tái đàn chăn nuôi lợn trên báo in, báo điện tử, chương 

trình phát thanh, truyền hình. Trong đó, tập trung cung cấp thông tin chỉ dẫn, 

khuyến cáo thực hiện chăn nuôi lợn theo khoa học, thay đổi tập quán chăn nuôi lạc 

hậu. Kịp thời phản ánh, biểu dương cách làm tốt; đấu tranh, phê phán những biểu 

hiện trì trệ trong công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở và tư tưởng trông chờ ỷ 

lại vào sự hỗ trợ của nhà nước trong công tác chăn nuôi, tái đàn lợn.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền liên tục trên 

Cổng Thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã về công tác phòng 

chống dịch. Đối với các nội dung tuyên truyền theo tài liệu do Chi Cục chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Bắc Kạn cung cấp, thực hiện tuyên truyền ít nhất 02 lượt/ ngày 

trên đài truyền thanh để mọi người dân đều được biết và cùng chung tay phòng 

chống dịch.  

Các cơ quan báo chí và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố 

tổng hợp kết quả tuyên truyền công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi thành 

01 mục riêng trong báo cáo tháng của đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

(Gửi kèm tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh DTLCP; công tác tái 

đàn chăn nuôi lợn) 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Như k/g; 

- Thành viên BCĐ PCDBĐV tỉnh ( b/c)   

- Phòng VHTT và TTVHTT-TT các huyện, thành phố (t/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn (t/h); 

- Giám đốc, PGĐ (bà Ngần); 

- Lưu: VT, TTBCXB 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Ngần 

 

 



 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

( Kèm theo Văn bản số…./STTTT-TTBCXB ngày 15 tháng 7 năm 2020) 

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/7/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP) đã tái phát và xảy ra tại 392 hộ, thuộc 138 thôn của 54 xã, phường, thị 

trấn thuộc 8 huyện, thành phố, số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 1.482 con, 

tương đương 58.774kg. Để thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền 

phòng, chống bệnh DTLCP; công tác tái đàn chăn nuôi lợn. Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y xây dựng tóm tắt một số nội dung tuyên truyền, cụ thể như sau: 

 I. BỆNH DTLCP 

1. Đặc điểm bệnh DTLCP 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm rất nguy 

hiểm do vi rút gây ra, có thể gây chết lợn với tỷ lệ lên đến 100%. 

- Bệnh DTLCP lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành 

chăn nuôi lợn. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị và vắc xin để phòng bệnh. 

- Vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không gây bệnh cho người; Vi rút 

gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, vi rút có thể tồn tại thời gian 

dài trong thịt đông lạnh, thịt hun khói, thịt chưa nấu chín… 

2. Dấu hiệu nhận biết bệnh DTLCP 

- Lợn bỏ ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chồng đống, có biểu hiện đau vùng 

bụng, cong lưng, ỉa ra máu; Da lợn từ trắng chuyển sang màu đỏ, có xuất huyết 

vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng có màu sẫm, xanh 

tím do xuất huyết. 

- Khi mổ khám lách sung to, màu đen do nhồi huyết, nhiều nước trong 

xoang bụng, hạch màng treo ruột xuất huyết, thận xuất huyết điểm… 

3. Đường lây truyền bệnh DTLCP 

- Bệnh DTLCP lây nhiễm từ lợn bệnh sang lợn khỏe thông qua tiếp xúc 

trực tiếp, khi lợn khỏe mạnh tiếp xúc với máu, phân, chất bài tiết của lợn bệnh. 

- Lợn khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh khi ăn thức ăn thừa của con người có 

vi rút gây bệnh (từ nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp) chưa được xử lý nhiệt, 

nấu chín. 

- Lợn có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, 

bao bì đựng cám, quần áo của người chăn nuôi, nguồn nước có mang mần bệnh. 

4. Các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP 

4.1. Đối với địa phương chưa có dịch 

- Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và chăn nuôi lợn an toàn sinh học. 

- Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm cho lợn đầy đủ 

dinh dưỡng; được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của của cơ 

quan thú y; thường xuyên theo dõi, phát hiện, để có biện pháp can thiệp kịp thời, 

khi thấy lợn nghi bị bệnh cần báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y 

nơi gần nhất. 

 4. 2. Đối với vùng có dịch 



- Chấp hành quy định về khai báo dịch bệnh, các hộ chăn nuôi khi phát 

hiện lợn ốm có các biểu hiện nghi mắc bệnh DTLCP phải báo ngay cho chính 

quyền địa phương, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo quy định.  

- Khi lợn tại hộ mắc bệnh DTLCP cần thực hiện đúng các hướng dẫn của cơ 

quan thú y để khoanh vùng, xử lý triệt để dịch bệnh, trong đó cần thực hiện triệt để 

các biện pháp “6 không” trong phòng, chống bệnh DTLCP: (1) Không giấu 

dịch, (2) không bán chạy lợn bênh, (3) không mua lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, 

(4) không vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng dịch; (5) không vứt xác bừa bãi xác 

gia súc bệnh ra môi trường; (6) không điều trị lợn mắc bệnh.  

4.3. Chế tài xử lý 

 Các tổ chức, cá nhân cố ý buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật bị nhiễm bệnh đã được công bố dịch; không tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động 

vật mắc bệnh sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

II. CÔNG TÁC TÁI ĐÀN 

Việc nuôi tái đàn lợn tại các địa phương đã có bệnh DTLCP được thực hiện 

theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cụ thể: 

1. Nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc đã 

bị dịch nhưng đã công bố hết bệnh DTLCP, đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

2. Chủ cơ sở chăn nuôi phải kê khai với chính quyền cơ sở trước khi thực 

hiện nuôi tái đàn và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly, vệ sinh, 

sát trùng bằng hóa chất, vôi bột; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi, áp 

dụng hiệu quả các biện pháp an toàn trong chăn nuôi và có sự giám sát của cán 

bộ chuyên môn tại cơ sở. 

3. Chuồng trại: Khu vực chăn nuôi phải rắc vôi bột các lối đi bên trong, 

bên ngoài chuồng lợn, đặc biệt ở cổng trại, lỗi ra vào khu trại; phun sát trùng với 

tần suất ít nhất 1 lần/tuần. Hằng ngày thực hiện việc vệ sinh, sát trùng chuồng 

nuôi, máng ăn, dụng cụ chăn nuôi; có biện pháp ngăn chặn côn trùng, gặm 

nhấm, vật nuôi khác để tránh mang mầm bệnh từ ngoài vào trong chuồng, trại 

chăn nuôi; hạn chế tối đa khách thăm quan, phương tiện ra vào trại, khu chăn nuôi 

nhất là thương lái và phương tiện vận chuyển thu gom lợn; Phương tiện vận chuyển 

phải được tiêu độc sát trùng thật kỹ, đúng kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ 

4. Thức ăn chăn nuôi: sử dụng thức ăn dùng trong chăn nuôi có nguồn gốc 

rõ ràng, đạt tiêu chuẩn theo quy định; hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, 

tái chế từ các nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp. Trường hợp sử dụng thức 

ăn thừa phải xử lý nhiệt triệt để diệt được mầm bệnh trong thức ăn; Bổ sung chế 

phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn; 

5. Con giống phải được mua tại cơ sở chăn nuôi có nguồn gốc, an toàn 

dịch bệnh và được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, có bản cam kết của chủ 

cơ sở cung cấp con giống; nếu nhập từ tỉnh khác phải có hồ sơ kiểm dịch vận 

chuyển của cơ quan thú y theo quy định. 

 6. Các bước nuôi tái đàn: Trước mắt nuôi khoảng 10% tổng số lợn có thể 

nuôi tại cơ sở, sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, 



nếu kết quả âm tính với bệnh DTLCP, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có 

thể nuôi tại cơ sở. 
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