
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ov /CT-TTg 

CHỈ THỊ 
về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách 

khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc 
gia xuât hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc 
phải tiêu hủỵ. Tại Trung Quốc, theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương 
Liên họp quốc (FAO), từ ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến ngày 17 tháng 2 năm 
2019, đã có 105 ổ Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh 
Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950 nghìn 
con lợn các loại buộc phải tiêu hủy, 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian vừa 
qua đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 02 hộ chăn nuôi tại 02 xã của 
tỉnh Hưng Yên và 06 hộ chăn nuôi tại 01 xã của tỉnh Thái Bình. Nguy cơ dịch 
bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triến chăn nuôi trong thời 
gian tới là rất cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu 
quả các giải pháp cấp bách để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy 
định của Luật thú y, công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và lây lan tại Việt Nam; trong đó tập trung vào 
một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a) Trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử 
lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy 
động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, 
tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyên động vật, sản phâm 
động vật làm lây lan dịch bệnh; 

b) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, đoàn công tác 
các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đê tô chức phòng, 
chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đôc, giám sát việc thực hiện công tác 
phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở; 

c) Chỉ đạo chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp chủ động tổ chức 
giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm có thâm quyên đê xét 
nghiệm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh; báo cáo kịp thời, đây đủ thông 



tin, số liệu dịch bệnh động vật; duy trì và kiện toàn hệ thống thú y các cấp theo 
đúng quy định của Luật thú y để bảo đảm các yêu cầu tổ chức triển khai có hiệu 
quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; 

d) Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực 
biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam; tuyên truyền để người dân 
không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phấm lợn qua 
biên giới; xử lý nghiêm những trường họp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu 
hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại 
gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lọn, sản phẩm lợn trên địa 
bàn theo quy định; 

đ) Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; 
thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; 
xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản 
phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi; 

e) Chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động 
ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành và hướng dẫn triển khai; xây dựng giải pháp xử lý triệt 
để lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, nghi mắc bệnh nhằm tránh lây lan dịch bệnh. 

g) Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng 
đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp 
xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã 
mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

h) Đe tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
động vật, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương duy trì, 
củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với các Bộ, 
ngành và các địa phương: 

a) Theo dõi chặt chẽ, tổng họp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi tại các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng để có giải pháp quản 
lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào Việt Nam; 

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương báo cáo đầy đủ, chính 
xác về diễn biến, tình hình dịch bệnh trong nước và thực hiện quyết liệt các biện 
pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng; triển khai 
hỗ trợ hóa chất theo quy định cho các địa phương để tổ chức phòng, chống dịch 
bệnh kịp thời, hiệu quả; 

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức lấy mẫu xét 
nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu từ nước 
ngoài vào Việt Nam; các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các hộ, cơ 
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sở chăn nuôi, điểm, cơ sở giết mổ lợn hoặc trong quá trình vận chuyển lợn, sản 
phâm lợn; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giãm bông, xúc xích. 

d) Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn 
lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc 
khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn 
nuôi an toàn dịch bệnh; 

đ) Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu về dịch tễ học, vi rút học và các giải pháp 
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

e) Liên hệ với các tổ chức quốc tế có liên quan và các nước đề nghị hỗ 
trợ, phối họp trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
(Ban chỉ đạo 389 quốc gia) và Ban chỉ đạo 389 của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào Việt Nam. 

4. Bộ Công Thương chủ tri, phối họp với các Bộ, ngành và địa phương 
chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm 
ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lọn không rõ nguồn 
gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

5. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành và địa 
phương tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, 
đường hàng không và khách du lịch từ các nước đã và đang có bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín đến 
Việt Nam; xử lý, tiêu hủy toàn bộ lọn, sản phẩm lợn nhập khấu trái phép (trước 
khi tiêu hủy lấy mẫu gửi cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh). 

6. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường tổ 
chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc nhập 
lậu lợn, sản phẩm của lợn; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên 
truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh 
doanh lợn, sản phẩm của lợn nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham 
gia, tiếp tay cho buôn lậu. 

7. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi tình 
hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận 
chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyên trái 
phép; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đông 
thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phôi hợp với các lực lượng tô chức đâu 
tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 
thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chông dịch theo nguyên tăc vừa bảo đảm 
yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phâm thịt lợn, 
tránh gây hoang mang trong xã hội. 
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9. Bộ Tài chính chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành, địa phương đề xuất 
kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đề xuất 
phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn và các sản phẩm của 
lợn dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và buộc phải tiêu hủy; rà soát mức 
hỗ trợ kinh phí và cơ chế, thời gian hỗ trợ để người chăn nuôi tích cực hợp tác, 
báo cáo dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 
quy định. 

10. Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 
động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp đế triến khai thực 
hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

11. Đe nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt 
trận Tổ quốc các địa phương chủ động, tham gia cùng chính quyền các cấp, các 
Bộ, ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi./. 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Thường trực Ban Chỉ đạo 389; 
- Đài Truyền hình Việt Nam; 
- Đài Tiếng nói Việt Nam; 
- Thông tấn xã Việt Nam; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Các hiệp hội có liên quan; 
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, NN(3).Loan^£g 

TƯỚNG 

Xuân Phúc 
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