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Kính gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
Sản xuất chăn nuôi trong nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất
là chăn nuôi gia cầm và gia súc ăn cỏ có tốc độ tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên
chăn nuôi lợn vẫn gặp khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang
diễn biến phức tạp. Giá lợn hơi khu vực các tỉnh phía Nam và Nam Trung Bộ rất
thấp càng làm trầm trọng thêm khó khăn cho người chăn nuôi và công tác phòng
chống dịch bệnh. Cục Chăn nuôi nhận định, các tháng cuối năm nguồn cung thịt
lợn sẽ thiếu và giá lợn thịt sẽ tăng trở lại ngay từ những tháng đầu thu sắp tới.
Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tìm giải pháp cân đối
nguồn cung thịt lợn cho các tháng cuối năm và thời gian tới, Cục Chăn nuôi đề
nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai:
1) Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát bệnh DTLCP và
các dịch bệnh khác trong vụ Thu Đông 2019 và Đông Xuân 2019-2020 trên đàn
vật nuôi. Riêng bệnh DTLCP, ngoài các biện pháp tổng hợp mà Bộ đã hướng
dẫn chỉ đạo, đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý chặt
nguồn thức ăn chăn nuôi hiện nay, cụ thể:
a) Tổ chức lấy mẫu kiểm soát chất lượng và an toàn bệnh DTLCP đối với
nhóm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật (bột thịt xương, bột
huyết, bột động vật....) và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.
Ngừng ngay việc sử dụng các nhóm thức ăn có nguy cơ cao với bệnh
DTLCP; khuyến cáo việc sử dụng các chế phẩm vi sinh trong thức ăn và trong
chăn nuôi để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn.
b) Hướng dẫn và chỉ đạo nghiêm việc xử lý thức ăn chăn nuôi ở các cơ sở
chăn nuôi bị nhiễm bệnh DTLCP:
- Tiêu hủy toàn bộ thức ăn chăn nuôi không còn nguyên bao gói của cơ sở
chăn nuôi đã nhiễm bệnh cùng với vật nuôi.
- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng thì phải được xử lý bằng nhiệt
hoặc hóa chất đảm bảo tiêu diệt được mầm bệnh.
- Đối với thức ăn chăn nuôi còn nguyên bao gói của nhà sản xuất, nếu
chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi thì phải thực hiện phun sát trùng vỏ bao bằng các
loại thuốc sát trùng đặc trị với bệnh DTLCP theo hướng dẫn của cán bộ thú y.
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2) Thống kê tổng hợp toàn bộ đầu lợn trên địa bàn vào thời điểm tháng 8
năm 2019 theo các nhóm lợn: lợn nái, lợn đực, lợn con theo mẹ và lợn thịt từ sau
cai sữa. Kết quả tổng hợp gửi về Cục Chăn nuôi theo địa chỉ số 16 Thụy Khuê,
Tây Hồ, Hà Nội và bản mềm gửi về địa chỉ email: cn@mard.gov.vn và
xuanduongcnn@gmail.com trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ và
Chính phủ.
Cục Chăn nuôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.
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