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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

Số             -CV/HNDT 
V/v cung cấp nội dung tuyên truyền về  

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,  

an toàn thực phẩm tháng 8 năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng        năm 2020 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Công văn số 101/QLCL ngày 20/8/2020 của Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và Thủy sản về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về quản lý 

chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 8 năm 2020. Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp với nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tác hại của lạm dụng hóa chất, thuốc BVTV trong sản xuất rau. 

2. Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng bệnh. 

3. Tiêu chí đánh giá chuồng trại trong chăn nuôi đảm bảo quy định về an 

toàn thực phẩm. 

4. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2020. 

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi. 

6. Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn và một số lưu ý khi 

lựa chọn sản phẩm an toàn. 

7. Một số lưu ý khi tái đàn lợn tại các địa phương đã có bệnh dịch tả lợn châu 

Phi.  

(Có gửi kèm tài liệu tuyên truyền) 

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố căn cứ điều 

kiện cụ thể của đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kg (t/hiện); 

- TT Tỉnh Hội; 

- Ban Kinh tế; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp 

 

1. Tác hại của lạm dụng hóa chất, thuốc BVTV trong sản xuất rau. 

Rau tươi có vai trò đặc biệt quan trọng, rau cung cấp cho cơ thể nhiều chất 

hoạt tính sinh học, đặc biệt là các muối khoáng có tính kiềm, các vitamin và axit 

hữu cơ...do đó rau không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Khi người 

trồng rau lạm dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dẫn đến rau sản 

xuất ra không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến 

người sản xuất, người tiêu dùng. 

a. Nguyên nhân dẫn đến dư lượng hóa chất, thuốc BVTV vượt ngưỡng cho 

phép 

-  Dư lượng nitrat (NO3 -) trong rau chủ yếu do bón dư thừa phân hóa học 

có chứa nitrat (phân đạm, phân N.P.K). Nitrat là sản phẩm trung gian hình thành 

trong quá trình chuyển hoá chất từ giai đoạn bón phân đạm hoá học.  

Nitrat là độc chất tồn tại trong rau khi bón phân đạm quá nhiều hoặc quá 

gần ngày thu hoạch. Vì lợi nhuận nên thường dùng phân bón nhiều để kích thích 

rau tăng trưởng, lá xanh mượt bắt mắt và bán được giá cao. Do đó, lượng nitrat 

trong rau sẽ thường ở mức độ cao và thậm chí là đáng báo động nếu đưa vào cơ 

thể sẽ gây hại cho sức khỏe con người. 

- Dư lượng thuốc BVTV: Người trồng rau dùng hóa chất, thuốc trừ sâu, 

chất kích thích để rau phát triển nhanh, lá xanh mướt và rút ngắn thời gian thu 

hoạch chính là nguyên nhân dẫn đến nguồn rau chúng ta ăn mỗi ngày có dư 

lượng thuốc BVTV, hóa chất vượt ngưỡng cho phép.  

Không đảm bảo thời gian cách ly bắt buộc đối với rau khi sử dụng thuốc 

BVTV, chất kích thích vì họ muốn nhanh chóng đem bán và trồng thêm đợt rau 

mới. Hậu quả của hành vi này ảnh hưởng nặng nhất chính là tới người tiêu dùng 

như gây ngộ độc, tồn tại lượng chất độc lâu dài trong cơ thể,… 

b. Tác hại, thiệt hại của việc lạm dụng hóa chất, thuốc BVTV trong trồng 

rau: 

- Tác hại, thiệt hại đối với người sản xuất 

+ Có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng (Điều 6, Nghị định 115/2018/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm) 

+ Bị nhiễm độc trong quá trình sản xuất 

+ Bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi 

phạm. 

- Tác hại đối với người tiêu dùng: 
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+ Ngộ độc cấp tính như nôn mửa, tiêu chảy, co giật, suy hô hấp...có thể dẫn 

đến tử vong. 

+ Ngộ độc mãn tính: Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản (quái thai, đẻ 

non...), giới tính; ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa; ảnh hưởng đến hệ 

miễn dịch; bị ung thư và các bệnh nan ý khác... 

c. Sử dụng hóa chất, thuốc BVTV có trách nhiệm trong sản xuất rau 

- Tuân thủ 3 không: 

+ Không sử dụng chất cấm trong trồng rau. 

+ Không sử dụng hóa chất, thuốc BVTV ngoài danh mục được phép sử 

dụng; sử dụng đúng thuốc BVTV dùng cho cây rau (theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT). 

+ Không sử dụng thuốc BVTV không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Tuân thủ kỹ thuật 4 đúng khi sử dụng thuốc BVTV 

+ Đúng thuốc: Xác định đúng sâu, bệnh để dùng đúng thuốc; không dùng 

liên tục một loại thuốc qua nhiều vụ; lựa chọn loại thuốc ít hại đối với con 

người, môi trường và thiên địch. 

+ Đúng lúc: Thuốc trừ sâu, bệnh chỉ đạt hiệu quả cao khi sử dụng đúng thời 

điểm như sâu tuổi nhỏ, bệnh mới phát sinh...; không phun thuốc khi trời quá 

nắng nóng, cây nở hoa rộ; không phun thuốc khi có gió to. 

+ Đúng liều lượng, nồng độ: Theo liều lượng sử dụng thuốc ghi trên nhãn 

hoặc hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. 

Liều lượng là lượng thuốc (lượng thuốc thành phẩm hoặc nguyên chất) 

dùng cho một đơn vị diện tích, được tính bằng lít hoặc kg cho 1.000m
2 

Nồng độ là lượng thuốc tính bằng gam hoặc mililit để pha trong bình 10lit 

+ Đúng cách: Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo 

thời gian cách ly trước khi thu hoạch; pha thuốc đúng cách; phun rải thuốc đúng 

cách (phun thuốc tiếp xúc được với nhiều dịch hại nhất, đảm bảo điều kiện để 

thuốc phát huy tác dụng). 

2. Dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng bệnh. 

Từ ngày 06/4/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái phát trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 17/8/2020 dịch bệnh đã xảy ra tại 492 hộ, 

thuộc 172 thôn của 61 xã, phường, thị trấn; số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 

1.874 con, trọng lượng tương ứng 74,586 tấn.  

Hiện tại dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, riêng ngày 17/8/2020 vẫn có 23 con 

lợn mắc bệnh, chết và buộc tiêu hủy, để thực hiện tốt công tác phòng bệnh 

DTLCP, người chăn nuôi cần biết thêm thông tin về đặc điểm của bệnh và biện 

pháp phòng chống dịch bệnh nội dung cụ thể như sau:  

a. Đặc điểm bệnh DTLCP 
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- 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 DTLCP 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… 

b. 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 sưng to, màu đen do nhồi huyết, nhiều nước trong 

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

c. 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 mầm bệnh. 

d. Các biện pháp phòng bệnh DTLCP 

*  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; 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. 

 * 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, 
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(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 bừa bãi xác gia súc 

bệnh ra môi trường; (6) Không điều trị lợn mắc bệnh.  

* 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 động vật mắc 

bệnh sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo quy định tại 

khoản 5 Điều 8 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

3. Tiêu chí đánh giá chuồng trại trong chăn nuôi đảm bảo quy định về 

an toàn thực phẩm 

Để chăn nuôi có hiệu quả về kinh tế, đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm thì chuồng nuôi có vai trò hết sức quan trọng. 

Chuồng trại chăn nuôi giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời 

tiết, đồng thời tạo ra một tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi; giúp cho vật nuôi 

hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh (như vi trùng, kí sinh trùng gây bệnh…). 

Chuồng nuôi giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học; giúp quản lí 

tốt đàn vật nuôi, thu gom và xử lý được chất thải làm phân bón và tránh làm ô 

nhiễm môi trường. Chuồng nuôi góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. 

Do vậy, đối với chuồng trại trong chăn nuôi đảm bảo quy định vệ an toàn 

thực phẩm cần áp dụng các tiêu chí sau: 

- Vị trí xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn 

nuôi quy định của UBND tỉnh. 

- Chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở của con người. 

- Chuồng nuôi phải bảo đảm thông thoáng, khô ráo sạch sẽ, thoáng mát về 

mùa hè, ấm áp về mùa đông, được xây dựng phù hợp với tập tính sinh lý của 

loài vật nuôi, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 

- Có nơi để chứa chất thải rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng. 

- Có chuồng để nhốt riêng gia súc, gia cầm nhập từ nơi khác về để nuôi 

cách ly theo dõi trước khi nhập đàn. 

- Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc, 

diệt mầm bệnh, các loài động vật trung gian truyền bệnh định kỳ và sau mỗi đợt 

nuôi. 

- Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối 

với chuồng sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.  

- Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây 

độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. 
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4. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2020. 

Nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh ở gia súc, gia cầm 

với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp 

quản lý, giám sát các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng định kỳ 

cho đàn gia súc, gia cầm để tạo miễn dịch chủ động, đảm bảo an toàn dịch bệnh 

và chăn nuôi đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế 

hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020 với một số nội 

dung chủ yếu như: 

a. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng:  

Tiêm phòng cho gia súc khoẻ mạnh, cụ thể: Đối với bê, nghé từ 6 tháng 

tuổi trở lên; lợn từ 01 tháng tuổi trở lên và chó từ 03 tháng tuổi trở lên.  

Triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu 

tiên tiêm phòng tại những vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và những vùng nguy 

cơ cao đối với các dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi. 

b. Loại vắc xin phòng bệnh 

- Trâu, bò: Vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng. 

- Lợn: Vắc xin Tụ huyết trùng, dịch tả và lép tô,... 

- Chó, mèo: Vắc xin phòng bệnh dại (Rabisin). 

c. Thời gian và lịch triển khai tiêm phòng  

Đợt 2 triển khai tiêm phòng từ 01/9 đến ngày 30/10/2020;  

Từ ngày 01 - 10/11/2020 các huyện, thành phố rà soát và tiêm phòng bổ sung. 

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi. 

Từ ngày 01/01/2020, Luật Chăn nuôi 2018 chính thức có hiệu lực, theo đó 

Luật quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi. 

Cụ thể, Điều 12 của Luật Chăn nuôi quy định các hành vi bị nghiêm cấm 

trong chăn nuôi bao gồm: 

1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị 

xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng 

thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. 

2. Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. 

3. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y 

được phép lưu hành tại Việt Nam. 

4. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích 

sinh trưởng. 

5. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi. 
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6. Xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm. 

7. Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. 

8. Nhập khẩu, kinh doanh, chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do 

bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. 

9. Nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, 

sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen. 

10. Sử dụng, đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, 

sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại. 

11. Thông đồng, gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công 

bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi. 

12. Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu 

cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

13. Gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi. 

14. Cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp. 

6. Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn và một số lưu ý 

khi lựa chọn sản phẩm an toàn. 

a. Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn   

Khi ăn phải thực phẩm không an toàn như hỏng mốc, nhiễm hóa chất độc 

hại, dư lượng thuốc trừ sâu…thì các tác nhân gây bệnh sẽ tấn công trực tiếp lên 

các bộ phận của cơ thể và gây hại cho con người. 

- Trường hợp bị ngộ độc cấp tính: Gây nôn mửa, tiêu chảy, co giật, suy hô 

hấp… có thể dẫn đến tử vong.  

- Trường hợp bị ngộ độc mãn tính thì không biểu hiện ngay mà tích lũy dần 

trong cơ thể dẫn đến có thể xảy ra các trường hợp: Gây thoái hóa gan, thận và hệ 

thống tiêu hóa, hệ thống thần kinh, hệ thống miễn dịch, hệ thống nội tiết; Gây 

ảnh hưởng đến chức năng sính sản, giới tính và di truyền; có thể dẫn đến ung thư 

và các bệnh nan y khác. 

b.  Các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm (thực phẩm không an toàn): 

Có 3 loại mối nguy ô nhiễm thực phẩm: Ô nhiễm sinh học, ô nhiễm hóa 

học và ô nhiễm vật lý. 

- Ô nhiễm sinh học bao gồm: Vi khuẩn, virus, động vật nguyên sinh. Theo 

thống kê 50 - 60% các vụ ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam là do vi khuẩn gây ra. 

Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi, đặc biệt phân, nước thải, rác, bụi, thực phẩm tươi 

sống là ổ chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Ngay ở cơ thể người cũng có nhiều 

loại vi khuẩn, chúng cư trú ở da, bàn tay, ở miệng, đường hô hấp, đường tiêu 

hóa, bộ phận sinh dục, tiết niệu… 
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- Ô nhiễm hóa học: Như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, chất 

tăng trọng, kích thích tăng trưởng, các chất phụ gia thực phẩm sử dụng không 

đúng quy định như ngoài danh mục cho phép, hoặc sử dụng không đúng quy 

định của nhà sản xuất. Các chất độc tự nhiên có sẵn trong thực phẩm như ở mầm 

khoai tây, sắn, măng, nấm độc, cá nóc, cóc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ… 

-  Ô nhiễm do các yếu tố vật lý: Các mảnh thủy tinh, mảnh gỗ, sạn, đất, sỏi, 

xương, lông, tóc…nếu bị lẫn vào thực phẩm 

c. Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn: 

Để hạn chế việc sử dụng thực phẩm không an toàn, người sử dụng khi lựa 

chọn thực phẩm cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Chọn mua sản phẩm có thông tin, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Sản phẩm còn hạn sử dụng. 

- Chọn mua sản phẩm được xác nhận, chứng nhận sản phẩm an toàn; riêng 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở 

sản xuất đủ điều kiện toàn toàn thực phẩm cần có Bản cam kết sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. 

- Chọn mua sản phẩm còn tươi, có màu sắc tự nhiên. 

7. Một số lưu ý khi tái đàn lợn tại các địa phương đã có bệnh dịch tả lợn 

châu Phi.  

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, để hạn 

chế đến mức thấp nhất rủi ro cho người chăn nuôi việc thực hiện tái đàn lợn tại 

các địa phương đã có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) cần nghiêm túc 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 tái đàn lợn và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng thể như 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. Đối với chuồng trại: Khu vực chăn nuôi phải rắc vôi bột các lối đi bên 

trong, bên ngoài chuồng lợn, đặc biệt ở cổng trại, lối ra vào khu trại; phun sát 

trùng với tần suất ít nhất 1 lần/tuần.  

Hàng 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 
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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 xuất xứ, 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 tái đàn vật nuôi: Trước mắt nuôi khoảng 10% tổng số lợn có 

thể nuôi tại cơ sở, sau khi tái đàn vật nuôi 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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