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THÔNG BÁO 

Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch  

tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

 

Trong thời gian vừa qua công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi đã 

được các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn chủ động tích cực, tổ chức 

triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống. Tuy nhiên tình hình 

dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện đã phát sinh 2 ổ dịch ở 

xóm Đông Cầu xã Thị Hoa và xóm Bản Khúa xã Cô Ngân (đã có kết quả xét 

nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu phi), ngày 20/5/2019 UBND 

huyện đã ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả lợn 

Châu phi trên địa bàn xóm Đông Cầu xã Thị Hoa và xóm Bản Khúa xã Cô 

Ngân, huyện Hạ Lang. 

Để tiếp tục phòng chống dịch và khống chế ổ dịch, tránh sự lây lan ra diện 

rộng; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện cấp bách 

các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo thú y viên, khuyến nông, y tế thôn bản, trưởng xóm tăng cường 

công tác giám sát dịch bệnh, vận động người chăn nuôi khai báo khi có dịch 

bệnh xảy ra, phát tờ rơi, thông báo tình hình dịch bệnh tới người dân. Tổ chức 

tiêu hủy ngay đàn lợn khi có triệu chứng lâm sàng với dịch tả lợn châu phi. 

2. Khử trùng tiêu độc với người, phương tiện vận chuyển, dụng cụ sử 

dụng cho việc tiêu hủy lợn, sát trùng nhằm đảm bảo không để dịch bệnh phát 

tán, lây lan. 

3. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc toàn bộ vùng dịch 1 lần/ngày trong 

tuần đầu tiên và 3 lần/tuần trong 3 tuần tiếp theo, phun đúng kỹ thuật theo 

hướng dẫn nhà sản xuất, tránh phun qua loa, hình thức, không tiêu diệt được 

mầm bệnh. 

4. Tổ chức thông tin, truyền thông, hướng dẫn người chăn nuôi tập trung 

áp dụng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên 

khử trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, hạn chế tham quan, ra vào 

khu vực chăn nuôi. Thực hiện tốt quy định “5 không”: “không dấu dịch; không 



mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bệnh; không tiêu thụ giết mổ lợn bệnh, 

lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa khi 

chưa nấu chín”. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Sở NN-PTNT; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Chính 
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