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PHẦN 1: TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 

I. TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN THẾ GIỚI 

1. Tóm tắt một số đặc điểm chính của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi (tên tiếng Anh là African Swine Fever – viết 

tắt là ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bản chất của vi rút 

gây bệnh dịch tả Châu Phi không tự lây lan, phát tán nhanh so với một số mầm 

bệnh khác như vi rút gây bệnh Lở mồm long móng, Lợn tai xanh, Dịch tả lợn cổ 

điển. 

- Các nước đã từng có dịch đã chỉ rõ bệnh dịch tả Châu Phi lây lan chủ 

yếu do có yếu tố của con người tác động như việc vận chuyển lợn và các sản 

phẩm bệnh, nghi mắc bệnh từ nơi này sang nơi khác. 

- Tuy nhiên, vi rút bệnh dịch tả Châu Phi có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ 

rất cao so với những bệnh khác như Lở mồm long móng và Dịch tả lợn cổ điển. 

- Hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị được bệnh Dịch tả lợn châu Phi; 

giải pháp phòng bệnh là chính, chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn bệnh 

xâm nhiễm vào trong nước; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản 

phẩm của lợn; thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học,.... Trong trường 

hợp phát hiện, cần phải xử lý triệt để ổ dịch ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan. 

- Bệnh dịch tả Châu Phi không lây nhiễm và gây bệnh ở người. 

Chi tiết tại Phụ lục số 03. 

2. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên thế giới 

- Năm 1921, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya, 

châu Phi và sau đó đã trở thành dịch bệnh địa phương tại nhiều nước châu Phi.  

- Năm 1957, lần đầu tiên bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện và 

báo cáo tại Châu Âu và đến nay dịch bệnh này đã xuất hiện ở nhiều nước châu 

Âu, trong đó Armenia và Liên bang Nga báo cáo bệnh xuất hiện vào năm 2007 

và Azerbaijan vào năm 2008; sau đó bệnh cũng đã được phát hiện tại một số 

nước Châu Mỹ. 

- Năm 2007, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở dãy núi Caucasus giữa 

Châu Âu và Châu Á tại quốc gia Georgia. 

- Đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh địa phương ở nhiều nước 

trên thế giới. 

- Từ tháng cuối năm 2017 đến ngày 10/9/2018, đã có 17 quốc gia và vùng 

lãnh thổ, bao gồm các quốc gia tiếp giáp giữa Châu Âu và Châu Á (Bun-ga-ri, 

Trung Quốc, Cote D'Ivoire, Tiệp Khắc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-

a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Phần Lan, Ru-ma-ni, Liên bang Nga, Nam 

Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a) báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, được thể hiện ở 
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bản đồ dưới đây. Tổng số lợn bệnh là 228.311 con, số lợn chết vì bệnh là 

20.633, tổng đàn lợn có nguy cơ, đã buộc phải tiêu hủy là 562.761. 

 

Bản đồ thể hiện phân bố của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay 

(cập nhật đến ngày 10/9/2018 trên trang web của OIE và tài liệu của FAO). 

 

3. Kinh nghiệm phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi trên thế giới 

Ngày 05-07/2018, FAO và OIE đã phối hợp tổ chức cuộc họp xin ý kiến 

các các chuyên gia kỹ thuật đến từ các tổ chức quốc tế, một số nước Châu Âu, 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Hội nghị đã đưa 

ra khuyến cáo, bao gồm: 

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi 

là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất; thường xuyên vệ sinh, 

sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh các nhân những người tham gia chăn nuôi; 

thực hành chăn nuôi tốt và an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn; kịp thời 

phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh, nghi bị bệnh. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển lợn 

và các sản phẩm của lợn. 

- Tăng cường năng lực chẩn đoán xét nghiệm, điều tra và ứng phó dịch 

bệnh của các cơ quan chuyên môn thú y các cấp. 

- Trong trường hợp phát hiện, cần phải xử lý triệt để ổ dịch ở phạm vi nhỏ 

và chưa lây lan; tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có 

nguy cơ nhiễm bệnh; khoảnh vùng dịch, vùng đệm; cấm vận chuyển lợn và các 

sản phẩm lợn, kể cả các sản phẩm đã qua chế biến chín ra khỏi vùng dịch; hỗ trợ 

tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy. 
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- Thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã, chính quyền và cơ quan thú y 

nơi gần nhất bất khì khi nào phát hiện lợn, các sản phẩm lợn nghi bị bệnh, nghi 

nhiễm mầm bệnh hoặc khi được vận chuyển nhập lậu, nghi nhập lậu. Tuyên 

truyền, hướng dẫn người chăn nuôi nhận thức và thực hành chăn nuôi tốt; không 

cho lợn ăn các sản phẩm thức ăn thừa chưa qua xử lý chín bảo đảm thời gian và 

nhiệt độ tiêu diệt mầm bệnh. 

- Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Thái Lan đã ban hành Lệnh tạm dừng nhập khẩu lợn và các sản phẩm 

thịt lợn từ Trung Quốc (trừ sản phẩm ruột lợn muối đã qua công đoạn diệt vi rút 

Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của OIE); đồng thời tổ chức kiểm soát chặt 

hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, cảng biển, sử dụng chó để phát 

hiện, mở hành lý kiểm tra nếu nghi ngờ; xây dựng, rà soát lại toàn bộ Kế hoạch 

ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

II. TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI TRUNG 

QUỐC 

1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc 

- Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), ngày 01/8/2018, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện tại tỉnh Hắc Long 

Giang của Trung Quốc. Tổng số lợn bị bệnh là 47 con, bị chết là 47 con (tỷ lệ 

chết vì bệnh là 100%) trong tổng đàn có nguy cơ gồm 19.373 con. Ngay lập tức, 

toàn bộ 336 con lợn của đàn nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy, sau đó toàn bộ tổng đàn 

có nguy cơ gồm 19.373 con đã buộc phải tiêu hủy (không có con lợn nào được 

phép giết mổ để tiêu thụ). 

- Theo thông tin cập nhật từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc 

(FAO), tính từ đầu tháng 8/2018 đến ngày 10/9/2018, Trung Quốc báo cáo tổng 

cộng có 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà 

Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang). Tổng cộng đã có hơn 38.000 con 

lợn các loại đã buộc phải tiêu hủy. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc có 

chiều hướng lây lan tịnh tiến dần về phía Nam (lây lan đến các tỉnh gần với biên 

giới Việt Nam). 
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Bản đồ các tỉnh có bệnh Dịch tợn Châu Phi tại Trung Quốc, tính đến ngày 

07/8/2018. Số liệu theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức 

Nông lương Liên hợp quốc (FAO). 

2. Kinh nghiệm phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi tại Trung Quốc 

a) Khi chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện 

- Trước diễn biễn tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Nga 

và một số nước Châu Âu vào năm 2014, ngày 4/7/2014, FAO đã triển khai Dự 

án hợp tác kỹ thuật (TCP) phối hợp với Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, Trung 
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tâm Dịch tễ và Thú y Trung Quốc (CAHEC) và Trung tâm Phòng chống dịch 

bệnh động vật Trung Quốc (CADC) nhằm tăng cường sự chuẩn bị ứng phó và 

xây dựng chiến lược phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc. 

 - Ngày 24/11/2015, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn 

kỹ thuật về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm giúp cho các cơ quan 

liên quan thực hiện đầy đủ Kế hoạch quốc gia Khống chế bệnh động vật trung 

và dài hạn (2012 – 2020) và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành chăn 

nuôi lợn. 

- Các biện pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét 

nghiệm; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kể cả các cán bộ thú y cơ sở để bảo 

đảm khả năng tự nhận diện và ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Xây 

dựng và ban hành Kế hoạch dự phòng đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Tổ 

chức thông tin, tuyên truyền và báo dịch chính xác, kịp thời. 

+ Bố trí các nguồn lực phòng và chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; trang 

bị kiến thức và các nguồn lực cho hệ thống thú y các cấp. 

+ Diện tập thực hành ứng phó và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi. 

+ Nghiên cứu chuỗi sản xuất, kinh doanh lợn và các sản phảm của lợn để 

chủ động giám sát, cảnh báo nguy cơ xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

b) Khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện 

- Trung Quốc đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp kiểm soát 

dịch bệnh, trong đó có việc đóng các cửa chợ buôn bán lợn sống, không cho 

phép vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra khỏi địa bàn các tỉnh có bệnh; 

đồng thời thiết lập các vùng bị dịch đe dọa là 3 km và vùng bảo vệ là 10 km; 

tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn có nguy cơ, kèm theo việc hỗ trợ tài 

chính với mức khoảng 115 USD/con lợn (không phân biệt lợn to nhỏ). 

- Trung Quốc đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình dịch bệnh tại hơn 23 

nghìn địa điểm, bao gồm cả việc chủ động lấy mẫu của lợn chết, lợn bệnh. Kết 

quả, các cơ quan của Trung Quốc đã phát hiện được 120 mẫu dương tính với vi 

rút Dịch tả lợn Châu Phi trong số hơn 9.900 mẫu xét nghiệm. 

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH TẠI VIỆT NAM 

1. Văn bản chỉ đạo của Chính phủ 

- Ngày 10/9/2018, Cục Thú y đã tham mưu để Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Công điện về việc 

tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm 

nhiễm vào Việt Nam. Dự thảo Công điện tại Phụ lục 01. 

- Ngày 14/9/2019, Dự kiến Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phá triển nông thôn sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Dự Hội nghị có Lãnh đạo các 
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Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn của Trung ương 

và địa phương; Đại diện FAO, các doanh nghiệp chăn nuôi lợn và các hiệp hội 

có liên quan. 

2. Văn bản chỉ đạo của Bộ 

- Ngày 21/8/2018, ngay sau khi Trung Quốc báo cáo tình hình dịch bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, Cục Thú y đã có Công văn số 1986/TY-DT báo cáo Lãnh 

đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo. 

- Ngày 30/8/2018, Cục Thú y đã tham mưu và trình Bộ trưởng ký ban 

hành Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành có liên quan về việc chủ động ngăn chặn nguy 

cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Nội dung Công điện 

khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY tại Phụ lục số 01. 

3. Văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y 

- Ngày 30/8/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 2053/TY-DT gửi 

Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố để hướng dẫn 

các biện pháp kỹ thuật nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. 

- Ngày 07/9/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 2105/KH-TY-DT 

về Kế hoạch chủ động triển khai giám sát để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; trong đó, Cục Thú y đã và đang thực hiện: (1) 

Xét nghiệm bổ sung để xác định bằng chứng của vi rút Dịch tả lợn Châu Phi ở 

tất cả các mẫu bệnh phẩm của lợn được các tổ chức, cá nhân gửi đến các phòng 

thí nghiệm thuộc Cục Thú y từ đầu năm 2018 đến nay; (2) Đề nghị các địa 

phương phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của 

lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam; 

Các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ lợn hoặc 

trong quá trình vận chuyển. Chi tiết tại Phụ lục số 03. 

4. Các hoạt động chủ động phòng bệnh 

- Từ năm 2013, Cục Thú y đã phối hợp với FAO tổ chức tập huấn và cung 

cấp nguyên vật liệu chẩn đoán xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay, 

tất cả 8 phòng thí nghiệm của Cục Thú y (bao gồm: Trung tâm Chẩn đoán thú y 

Trung ương và 7 Chi cục Thú y vùng) đã thực hiện tốt việc xét nghiệm bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi bằng kỹ thuật Real-time PCR (là kỹ thuật hiện đại và 

nhanh nhất hiện nay); kết quả có được trong vòng 03 giờ kể từ khi nhận được 

mẫu. Hiện tại, các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y đã có đủ nguyên liệu xét 

nghiệm trên 2.000 mẫu. 

- Phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và Chi 

cục Thú y vùng VI đã tham gia xét nghiệm, so sánh năng lực xét nghiệm với 

Phòng thí nghiệm thú y quốc gia của Úc (AAHL) là phòng thí nghiệm tham 

chiếu của OIE bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả đạt yêu cầu 100% và đã được 

chứng nhận bảo đảm năng lực xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Phía 
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AAHL cũng đã cung cấp bổ sung nguyên liệu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi cho Việt Nam để đủ xét nghiệm 1.000 mẫu. 

- Từ ngày từ ngày 16 - 30/8/2018, Cục Thú y đã thành lập 08 Đoàn công 

tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm về chăn nuôi và có nguy cơ về dịch bệnh 

của 54 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước để kiểm tra, đôn đốc công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Ngày 24/8/2018, Cục Thú y đã làm việc với các chuyên gia của FAO tại 

Việt Nam để bàn và thống các nội dung kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành 

động nhằm ngăn chặn và ứng phó với nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm 

nhiễm vào Việt Nam. 

- Ngày 03/9/2018, trên cơ sở mong muốn của Công ty CP Việt Nam là 

cùng chung tay với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để tổ chức ngăn 

chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Cục Thú y đã có văn 

bản gửi Công ty CP Việt Nam đề nghị hỗ trợ mua và cung cấp các nguyên vật 

liệu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, với tổng kinh phí dự kiến 

khoảng 100.000 USD (đủ để xét nghiệm khoảng 3.500 mẫu). 

- Từ ngày 05 - 07/9/2018, được sự đồng ý của Bộ NN&PTNT, Cục Thú y 

đã cử đoàn công tác (gồm đại diện Lãnh đạo Cục, Phòng Dịch tễ thú y và Chi 

cục Thú y vùng VI) dự Hội nghị tham vấn các tổ chức và chuyên gia quốc tế về 

kỹ thuật tổ chức kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Thái Lan. Tại cuộc họp 

này, Đoàn công tác của Việt Nam đã có cuộc họp với Trưởng cơ quan thú y của 

FAO Rome và đề nghị hỗ trợ Việt Nam, cụ thể: (1) Có một Chương trình hỗ trợ 

kỹ thuật khẩn cấp (TCP) để giúp Việt Nam chủ động ngăn chặn và ứng phó với 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; (2) Hỗ trợ về chẩn đoán, xét nghiệm và điều tra dịch 

bệnh; (3) Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. Trưởng cơ quan thú y của FAO đã đồng ý về chủ trương và đề nghị 

Việt Nam có văn bản chính thức gửi FAO để có cơ sở xem xét hỗ trợ. 

- Từ ngày 11 - 12/9/2018, Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các Công ty CP 

Việt Nam và Công ty CEVA Việt Nam mời chuyên gia quốc tế về bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi để tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Cục Thú y, các 

đơn vị thuộc Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y của một số tỉnh, thành phố 

và một số doanh nghiệp chủ lực về chăn nuôi lợn. 

- Cục Thú y đã thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ 

quan truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

IV. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH TẢ 

LỢN CHÂU PHI XÂM NHIỄM VÀO VIỆT NAM 

1. Giải pháp về kiểm soát vận chuyển 

- Đề xuất Ban chỉ đạo 389 và Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Bắc tập trung 

ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, 

sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam; tổ chức kiểm soát các phương 
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tiện và khách du lịch Trung Quốc có thể mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt 

đã qua chế biến chín trong quá trình đi du lịch sang Việt Nam  

- Đề xuất Bộ Giao thông vận tải và các hãng hàng không về việc yêu cầu 

các hành khách đi trên các phương tiện giao thông, máy bay từ nước đang có 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải khai báo và tiêu hủy các sản phẩm thịt lợn nếu 

họ mang theo. 

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy họ đã thu giữ khoảng 150kg thịt lợn 

đã qua chế biến chín do người Trung Quốc đi máy bay sang Hàn Quốc mang 

theo, xét nghiệm và đã phát hiện 02 mẫu trong 4kg thịt lợn đã qua chế biến chín 

có vi rút Dịch tả lợn Châu Phi; các nước và các tổ chức như OIE và FAO cảnh 

báo thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt đã qua chế biến chín là một trong những 

nguyên nhân chính làm lây lan dịch bệnh. 

2. Giải pháp về quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học 

- Về bản chất của vi rút gây bệnh dịch tả Châu Phi không có tính chất tự 

làm lây lan, phát tán nhanh như một số mầm bệnh khác như vi rút gây bệnh Lở 

mồm long móng, Lợn tai xanh, hay Dịch tả lợn cổ điểm; Các nước đã từng có 

dịch đã chỉ ra rằng, bệnh dịch tả Châu Phi lây lan chủ yếu do có yếu tố của con 

người tác động như việc vận chuyển lợn và các sản phẩm bệnh, nghi mắc bệnh 

từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, vi rút bệnh dịch tả Châu Phi có thể gây 

chết ở lợn với tỷ lệ rất cao rất nhiều so với những bệnh khác như Lở mồm long 

móng và Dịch tả lợn cổ điển. 

- Khuyến cáo cho người chăn nuôi nói riêng và cộng đồng nói chung là: 

+ Không vận chuyển, sử dụng hoặc tiếp tay cho việc vận chuyển lợn và 

các sản phẩm bệnh, nghi mắc bệnh từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt là từ nước 

đã và đang có bệnh dịch tả Châu Phi; kể cả vận chuyển và sử dụng sản phẩm thịt 

lợn đã qua chế biến chín từ các nước có bệnh dịch tả Châu Phi cũng có thể làm 

lây lan dịch bệnh; không tham gia, tiếp tay cho việc vận chuyển lợn, sản phẩm 

lợn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. 

+ Tăng cường và thường xuyên hằng ngày phải áp dụng các biện pháp an 

toàn sinh học. Các nước đã có dịch bệnh này, cũng như các tổ chức quốc tế 

khuyến cáo các biện pháp an toàn sinh học là quan trọng nhất, hiệu quả nhât để 

ngăn chặn bệnh dịch tả Châu Phi xâm nhiễm và lây lan; đồng thời định kỳ vệ 

sinh, khử trùng và tiêu độc những nơi có nguy cơ cao. 

+ Bất kỳ khi nào có lợn bệnh, nghi bị bệnh, bị chết nghi do bệnh cần báo 

ngay cho Nhân viên thú y xã, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất. Việc 

giấu dịch, giữ lợn bệnh để điều trị là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch 

bùng phát, khó kiểm soát. 

3. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

của địa phương hướng dẫn người chăn nuôi và thú y cơ sở tăng cường theo dõi, 
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giám sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, 

bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; lợn chết không rõ nguyên 

nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép 

thì cần lấy mẫu (trước khi tiêu xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) gửi 

đến Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn hoặc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung 

ương để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Việc giám sát lâm 

sàng cần tập trung vào đối tượng các đàn lợn tại các địa phương giáp biên giới 

và tại các địa phương có nhiều khách du lịch, phương tiện vận chuyển đến từ 

nước đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Cục Thú y và các cơ quan chuyên môn của địa phương chủ động triển 

khai giám sát để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt 

Nam; trong đó, Cục Thú y tổ chức thực hiện: (1) Xét nghiệm bổ sung để xác 

định bằng chứng của vi rút Dịch tả lợn Châu Phi ở tất cả các mẫu bệnh phẩm 

của lợn được các tổ chức, cá nhân gửi đến các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú 

y từ đầu năm 2018 đến nay; (2) Lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản 

phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào 

Việt Nam; Các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết 

mổ lợn hoặc trong quá trình vận chuyển. 

4. Giải pháp về xử lý khi phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Khẳng định là tại thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi, tuy nhiên, bệnh có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất lớn. 

Trường hợp không mong muốn xảy ra và phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, những biện pháp sau đây cần được áp dụng ngay lập tức: 

- Bất kỳ ai khi phát hiện lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

cần phải báo ngay cho Nhân viên thú y xã, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần 

nhất. 

- Cơ quan thú y nơi gần nhất cần lấy mẫu để xét nghiệm trước khi thực 

hiện việc tiêu hủy toàn đàn lợn, sản phẩm lợn, kể cả các sản phẩm đã qua chế 

biến chín. 

- Chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần tổ chức thực hiện ngay các 

biện pháp xử lý ổ dịch, các biện pháp phòng, chống theo đúng quy định của Luật 

thú y và các Thông tư hướng dẫn thi hanh Luật; đặc biệt phải dừng việc vận 

chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có 

lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

5. Giải pháp về hợp tác quốc tế 

Cục Thú y tiếp tục phối hợp với FAO, OIE, các tổ chức quốc tế khác và 

các nước, cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam để xây dựng và trình 

Bộ NN&PTNT xem xét, phê duyệt Kế hoạch dự phòng và ứng phó khẩn cấp với 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để có cơ sở thực hiện kịp thời và hiệu quả. 
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6. Giải pháp về truyền thông nguy cơ 

- Hằng ngày theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh của các nước đang có 

dịch, nhất là tại Trung Quốc để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan 

truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất những người 

làm thú y cơ sở, người chăn nuôi, tất cả người dân về bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi./. 

 



 

PHẦN 2: CÁC PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 01: Dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /CĐ-TTg 

 

Hà Nội, ngày         tháng 9 năm 2018 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam 
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ cuối năm 2017 đến 

ngày 10/9/2018, đã có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi (bệnh không lây nhiễm và gây bệnh ở người); tổng số lợn buộc phải 

tiêu hủy là trên 500.000 con. Cũng theo OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp 

quốc (FAO), từ đầu tháng 8/2018 đến ngày 09/9/2018, Trung Quốc báo cáo tổng 

cộng có 14 ổ dịch xuất hiện tại 6 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà 

Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang) với tổng số hơn 38.000 con lợn các 

loại buộc phải tiêu hủy. 

Nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào nước ta 

thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn 

nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía 

Bắc và các tỉnh, thành phố khác có chăn nuôi lợn với số lượng lớn là rất cao. 

Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân các nước đã và 

đang có dịch bệnh, đặc biệt cư dân biên giới vận chuyển và tiêu thụ các sản 

phẩm thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín (như đã được 

phát hiện tại sân bay đến của Hàn Quốc) cũng có thể đưa vi rút bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. 

Trước tình hình nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn số 6741/CĐ-

BNN-TY ngày 30/8/2018 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan về việc chủ động ngăn chặn 

nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Tuy nhiên, hiện 
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nay diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng phức tạp, lây lan ở 

nhiều nước; tại Trung Quốc, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan dần về phía 

Nam, tiến đến các tỉnh gần biên giới với Việt Nam. Để chủ động ngăn chặn bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các 

Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập 

trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp như sau:  

1. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ 

lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình 

thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ngành liên quan: 

a) 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. 

b) Tổ chức triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực 

chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn từ ngày 

15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018 bằng vôi bột hoặc hóa chất. 

c) Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, 

giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 

lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập 

lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định 

của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại 

các địa phương giáp biên giới, tại các địa phương có nhiều khách du lịch và có 

phương tiện vận chuyển đến từ nước đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng 

cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (hằng ngày vệ 

sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào 

khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực 

chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở 

sản xuất giống;…); 

d) 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, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và 

có các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút Dịch tả lợn Châu Phi; 

đ) Khẩn trương xây dựng và ban hành “Kế hoạch hành động ngăn chặn và 

ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa 

bàn” theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; 

e) Thành lập và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đoàn công tác đi 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; 

g) Khi phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải báo cáo ngay cho Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dừng việc vận chuyển và xử lý ngay lợn, 

sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã xác định 
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dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định của Luật thú y và 

các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thú y. 

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 động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào 

Việt Nam. 

4. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Bộ Tài chính và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương 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 dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả các sản 

phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín đến Việt Nam. 

5. Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến 

thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn để có giải pháp bảo đảm lưu 

thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong nước; chỉ đạo lực lượng quản lý thị 

trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý 

các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép. 

6. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm 

tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, 

vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận 

chuyển trái phép; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng 

ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng 

tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm. 

7. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng 

tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng 

trên địa bàn phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc nhập lậu động vật, 

sản phẩm động vật; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý nội bộ; 

phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu 

vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm 

động vật nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho 

buôn lậu. 

8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Ban hành, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện "Kế 

hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam"; 

b) Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhất là các địa 

phương giáp biên giới, các địa phương có tổng đàn lợn với số lượng lớn, các địa 

phương có nhiều khách du lịch và có phương tiện vận chuyển đến từ các nước 

đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

c) Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn 

nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam; các 

loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ lợn hoặc 
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trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm 

bông, xúc xích,….; 

d) Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ dịch 

và ứng phó với dịch bệnh; đề nghị các tổ chức quốc tế, các nước hỗ trợ chủ động 

ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; 

đ) Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

e) Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt. 

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kinh phí 

phục vụ công tác phòng chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm 

nhiễm vào Việt Nam; đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát 

hiện lợn, các sản phẩm của lợn dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và 

buộc phải tiêu hủy. 

10. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 

chúng cần 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 chống dịch. Nội dung tuyên 

truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật đến 

người chăn nuôi, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng dẫn các biện pháp 

chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, tránh 

gây hoang mang trong xã hội. 

11. 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 để triển khai thực 

hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi từ nước ngoài vào Việt Nam. 

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các 

đơn vị liên quan chủ động, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp, các Bộ, 

ngành liên quan để phòng chống dịch bệnh động vật có hiệu quả. 

Yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,  

  TGĐ TTĐT, các Vụ, Cục; 

- Lưu: VT, NN (3) Tr 13. 

 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục 02: Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  6741 /CĐ-BNN-TY 

 

       Hà Nội, ngày  30   tháng 8 năm 2018 
 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm  

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện: 
 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao 

thông vận tải, Tài chính, Công an và Bộ Quốc phòng. 

 

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), ngày 01/8/2018, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi (tên tiếng Anh là African swine fever – viết tắt là ASF) lần 

đầu tiên được báo cáo xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Tính 

đến ngày 25/8/2018, tổng cộng đã có 04 ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi được Trung 

Quốc báo cáo cho OIE với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là gần 10.000 con; 

mặt khác, từ cuối năm 2017 đến nay, đã có 12 quốc gia (bao gồm: Trung Quốc, 

Liên bang Nga, Ba Lan, CH Séc, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Môn-đô-va, Phần Lan, 

Rô-ma-ni, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a) báo cáo có Dịch tả lợn Châu Phi. 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút 

gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn (gồm cả lợn nhà và lợn 

hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại 

nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Vi rút gây ra bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường. Sau khi khỏi bệnh lâm sàng, 

lợn vẫn có khả năng mang vi rút trong thời gian dài và có thể trở thành vật chủ 

mang trùng suốt đời, do vậy nếu để xảy ra bệnh sẽ rất khó để loại trừ được mầm 

bệnh. Hiện nay, chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ 

dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan; các biện pháp chủ yếu như kiểm 

dịch nhập khẩu, kiểm soát vận chuyển lợn và chăn nuôi an toàn sinh học được 

nhiều nước đã và đang áp dụng. 

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút Dịch tả lợn 

Châu Phi vào Việt Nam thông qua việc buôn bán, vận chuyển lợn và các sản 

phẩm của lợn nhập lậu, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi và thương mại 

quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ 
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ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có 

liên quan phối hợp chỉ đạo triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân các cấp và các Ban, ngành liên quan: 

a) Tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ 

nước ngoài vào Việt Nam; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn 

và sản phẩm của lợn bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà 

tặng, quà biếu của cư dân biên giới; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng 

buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức giám 

sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; 

b) Tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện 

lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến 

Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn hoặc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung 

ương để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; 

c) Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, 

chống dịch bệnh tại các cửa khẩu và các địa bàn có nguy cơ cao; 

d) Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham 

gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào 

trong nước tiêu thụ; không mua bán lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc 

rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 

tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu lợn, 

sản phẩm của lợn đến người chăn nuôi, ngành chăn nuôi; khuyến cáo người dân 

không sử dụng sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

3. Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng) chỉ đạo các lực lượng chức 

năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên 

giới triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi lây lan qua biên giới. 

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thú y: 

a) Chủ động liên hệ với các tổ chức quốc tế (OIE, FAO), các nước để nắm 

bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đề nghị hỗ trợ 

và phối hợp tìm các giải pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. 

b) Chỉ đạo các Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn và 

Quảng Ninh: 

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham 

mưu và đề xuất với chính quyền địa phương các tỉnh phía Bắc chỉ đạo tăng 
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cường việc giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp 

lợn và các sản phẩm lợn vào Việt Nam; 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên lợn nói chung và nguy cơ 

lây lan bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ngăn 

chặn sự xâm nhiễm của bệnh này vào Việt Nam. 

c) Chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng và Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung 

ương: 

- Khẩn trương rà soát năng lực, xây dựng và ban hành quy trình chẩn 

đoán, xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để thống nhất áp dụng trong phạm 

vi toàn quốc; chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị và các nguyên vật liệu cần 

thiết để thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

- Hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các Chi cục Chăn nuôi và Thú y các 

tỉnh trong việc theo dõi, giám sát và ứng phó (nếu phát hiện có sự xuất hiện) 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành 

liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và thường xuyên 

thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời 

các vấn đề phát sinh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Đài truyền hình Việt Nam; 

- Đài tiếng nói Việt Nam; 

- Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y/CNTY các tỉnh, TP; 

- Cục TY; Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG; 

- Các đơn vị thuộc Cục Thú y; 

- Lưu: VT, TY. <300 b>. 

 

 

 

 



 

Phụ lục 03: Công văn số 2053/TY-DT ngày 30/8/2018 của Cục Thú y 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2053/TY-DT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

V/v chủ động triển khai các biện pháp 

ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú 

y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương; 

- Chi cục Thú y vùng I – VII; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn 

và Quảng Ninh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Cục Thú y đề nghị các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy 

cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam như sau: 

1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

a) Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên thế giới 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya vào năm 

1921 và sau đó đã trở thành dịch địa phương tại nhiều nước Châu Phi.  

- Năm 1957, lần đầu tiên bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện và 

báo cáo tại châu Âu và đến nay dịch bệnh này đã xuất hiện ở nhiều nước châu 

Âu, trong đó Armenia và Liên bang Nga báo cáo bệnh xuất hiện vào năm 2007 

và Azerbaijan vào năm 2008; bệnh cũng đã được phát hiện tại một số nước châu 

Mỹ. 

- Năm 2007, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở dãy núi Caucasus giữa 

châu Âu và châu Á tại quốc gia Georgia. 

- Đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là dịch địa phương ở nhiều nước 

trên thế giới. 

- Từ cuối năm 2017 đến nay, đã có 12 quốc gia (bao gồm: Trung Quốc, 

Liên bang Nga, Ba Lan, CH Séc, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Môn-đô-va, Phần Lan, 

Rô-ma-ni, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a) báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

b) Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc 

- Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), ngày 01/8/2018, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện tại tỉnh Hắc Long 

Giang của Trung Quốc. Tổng số lợn bị bệnh là 47 con, bị chết là 47 con (tỷ lệ 
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chết vì bệnh là 100%) trong tổng đàn có nguy cơ gồm 8.792 con; tổng số lợn đã 

giết hủy bắt buộc là 8.745 con (không có con lợn nào được phép giết mổ để tiêu 

thụ). Ngày 03/8/2018, Phòng thí nghiệm thú y quốc gia của Trung Quốc đã lấy 

mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR và giải trình tự gien và đã 

kết luận dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Ngày 16/8/2018, OIE tiếp tục thông báo ổ dịch thứ 2 bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi xuất hiện tại thành phố Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang làm 

tổng số 30 con lợn mắc bệnh, cả 30 con lợn chết (100%) trong tổng đàn có nguy 

cơ gồm 260 con; tổng số lợn đã buộc phải giết hủy là 230 con. 

- Đến ngày 14/8/2018, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã tổ chức 

kiểm tra sàng lọc khẩn cấp 35,54 triệu con lợn sống trên toàn tỉnh Hắc Long 

Giang, đồng thời đã lấy 10.226 mẫu xét nghiệm phát hiện vi rút Dịch tả lợn 

Châu Phi. Kết quả đã phát hiện được 07 mẫu dương tính trên lợn thuộc 02 làng 

nơi đã xảy ra các ổ Dịch tả lợn Châu Phi. Do đó, toàn bộ số lợn sống tại 02 làng 

này đã được giết hủy. 

2. Tóm tắt một số đặc điểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (tên tiếng Anh là African swine fever – viết tắt 

là ASF) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm 

lây lan nhanh trên loài lợn (gồm cả lợn nhà và lợn hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi 

lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên 

đến 100%. Vi rút gây ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (ASFV) có sức đề kháng cao 

trong môi trường. Lợn khỏi bệnh lâm sàng có khả năng mang vi rút trong thời 

gian dài và có thể trở thành vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể loại 

trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị được bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch ngay 

từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan; Các biện pháp chủ yếu như kiểm dịch 

nhập khẩu, kiểm soát vận chuyển lợn và chăn nuôi an toàn sinh học được nhiều 

nước đã và đang áp dụng. 

Thông tin chi tiết về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Phụ lục đính kèm. 

3. Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 

Cục Thú y đề nghị chủ động áp dụng các biện pháp phòng nguy cơ xâm 

nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam, cụ thể như sau: 

a) Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, chỉ đạo 

khẩn trương thực hiện những nội dung sau: 

- Tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ 

nước ngoài vào Việt Nam; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn 

và sản phẩm của lợn bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà 

tặng, quà biếu của cư dân biên giới; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng 
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buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức giám 

sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; 

- Tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn 

bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến Chi 

cục Thú y vùng quản lý địa bàn hoặc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương để 

chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; 

- Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, 

chống dịch bệnh tại các cửa khẩu và các địa bàn có nguy cơ cao; 

- Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham 

gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào 

trong nước tiêu thụ; không mua bán lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc 

rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

b) Đối với Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn và 

Quảng Ninh 

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham 

mưu và đề xuất với chính quyền địa phương các tỉnh phía Bắc chỉ đạo tăng 

cường việc giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp 

lợn và các sản phẩm lợn vào Việt Nam; 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên lợn nói chung và nguy cơ 

lây lan bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ngăn 

chặn sự xâm nhiễm của bệnh này vào Việt Nam. 

c) Đối với các Chi cục Thú y vùng I-VII và Trung tâm Chẩn đoán thú y 

Trung ương 

- Khẩn trương rà soát năng lực, xây dựng và ban hành quy trình chẩn 

đoán, xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để thống nhất áp dụng trong phạm 

vi toàn quốc; chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị và các nguyên vật liệu cần 

thiết để thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

- Hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các Chi cục Chăn nuôi và Thú y các 

tỉnh trong việc theo dõi, giám sát và ứng phó (nếu phát hiện có sự xuất hiện) 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Cục Thú y đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và thường 

xuyên thông báo về Cục Thú y để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, DT. 

 



 

Phụ lục 04: Công văn số 2615/TY-DT ngày 07/9/2018 của Cục Thú y 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2615  /KH-TY-DT Hà Nội, ngày 07  tháng 9 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Chủ động triển khai giám sát để ngăn chặn bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương; 

- Chi cục Thú y vùng I – VII; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn và 

Quảng Ninh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018 về việc chủ động 

ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam, Cục 

Thú y đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động triển khai giám sát để ngăn chặn 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam như sau: 

1. Xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của lợn từ đầu năm 2018 đến nay  

Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và các Chi cục Thú y vùng I – 

VII thực hiện: 

- Rà soát lại toàn bộ các mẫu bệnh phẩm từ lợn (mẫu máu, huyết thanh, 

mô,…) được các đơn vị tiếp nhận và xét nghiệm các bệnh khác từ tháng 01/2018 

đến nay và xét nghiệm bổ sung để phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Phương pháp xét nghiệm: Kỹ thuật Real-time PCR (giao Chi cục Thú y 

vùng VI chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và các 

Chi cục Thú y vùng khác đề xuất, trình Cục Thú y ban hành và Quy trình lấy 

mẫu và xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi). 

2. Giám sát lâm sàng để kịp thời phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

của địa phương để tổ chức: 
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a) Hướng dẫn người chăn nuôi và thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám 

sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích 

điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc 

lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép thì cần lấy 

mẫu (trước khi tiêu xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) gửi đến Chi cục 

Thú y vùng quản lý địa bàn hoặc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương để 

chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 

b) Việc giám sát lâm sàng cần tập trung vào đối tượng các đàn lợn tại các 

địa phương giáp biên giới và tại các địa phương có nhiều khách du lịch, phương 

tiện vận chuyển đến từ nước đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Chủ động giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

a) Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm 

- Các mẫu bệnh phẩm của lợn (kể cả lợn rừng nuôi) được các tổ chức, cá 

nhân gửi đến Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và các Chi cục Thú y 

vùng I – VII để chẩn đoán, xét nghiệm các bệnh của lợn thì cần xét nghiệm bổ 

sung để phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái 

phép từ nước ngoài vào Việt Nam. 

- Các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ 

lợn hoặc trong quá trình vận chuyển. 

b) Loại mẫu 

- Mẫu máu của lợn bệnh (đang sốt trong giai đoạn đầu); máu cần được 

chống đông bằng bổ sung EDTA 0,5%. 

- Mẫu hạch lâm ba dưới hàm, hạch lâm ba trước đùi, hạch hạnh nhân, 

hạch lâm ba ruột, lách, phổi, gan, thận. 

- Mẫu thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,…. 

Các loại mẫu được bảo quản ở nhiệt độ từ âm 80°C đến 4°C và vận 

chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi lấy. 

c) Số lượng mẫu 

Mỗi loại đối tượng lấy ngẫu nhiên khoảng 30 mẫu/tháng; Các loại lợn, sản 

phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào 

Việt Nam phải lấy mẫu xét nghiệm 100%. 

d) Tần suất và thời gian lấy mẫu 

Hằng tháng lấy mẫu các đối tượng nêu trên để xét nghiệm từ tháng 9 – 

12/2018. 

đ) Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

- Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố chủ động lấy mẫu 

của các đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh 
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tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, 

nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. 

- Các Chi cục Thú y vùng I – VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào 

Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh chủ động lấy mẫu của lợn (kể cả lợn giống), sản 

phẩm của lợn (thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,…). 

e) Xét nghiệm mẫu 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương và các Chi cục Thú y vùng I – 

VII thực hiện. 

- Phương pháp xét nghiệm: Kỹ thuật Real-time PCR. 

4. Kinh phí thực hiện 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm mẫu thì phải chi trả toàn 

bộ chi phí theo quy định hiện hành. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh 

phí cho hoạt động do các đơn vị thực hiện. 

c) Đối với các đơn vị thuộc Cục Thú y. 

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh được cấp 

hoặc nguồn thu phí trong công tác thú y của đơn vị mình để thực hiện. 

- Trường hợp chưa có kinh phí hoặc kinh phí vượt quá khả năng thì phải 

có báo cáo bằng văn bản gửi Cục Thú y để xem xét, quyết định. 

- Xây dựng dự toán chi tiết để trình Cục Thú y xem xét, phê duyệt trước 

ngày 15/9/2018 để có cơ sở tổ chức thực hiện. 

5. Biện pháp can thiệp trong quá trình giám sát 

Trong quá trình thực hiện, nếu có kết quả xét nghiệm mẫu dương tính với 

vi rút Dịch tả lợn Châu Phi, các đơn vị thực hiện ngay những nội dung sau: 

a) Báo cáo Cục Thú y bằng điện thoại và văn bản để kịp thời chỉ đạo các 

biện pháp xử lý và phòng, chống dịch bệnh. 

b) Thông báo ngay cho Chi cục Thú y/Chi cục Chăn nuôi và Thú y bằng 

điện thoại và văn bản về kết quả xét nghiệm; đề nghị Chi cục Thú y cấp tỉnh 

phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc tiêu hủy toàn bộ đàn lợn, 

sản phẩm của lợn có mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

c) Chi cục Thú y vùng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa 

phương tiến hành điều tra ổ dịch để xác định nguồn gốc, nguyên nhân lợn, sản 

phẩm của lợn dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

d) Triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định của Luật thú y và 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 



24 
 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị thông báo hoặc báo cáo bằng văn bản về Cục Thú y để phối hợp xử lý kịp 

thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các phòng: TC, KDĐV, HTQT&TT (để t/h); 

- Lưu: VT, DT. 
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PHẦN 3: CÁC BÁO CÁO THAM LUẬN 

 
 



9/11/2018

1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11-12/9/2018

TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU 
PHI, NGUY CƠ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU 
PHI XÂM NHIỄM VÀO VIỆT NAM

NỘI DUNG
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU

PHI (DTLCP) TRÊN THẾ GIỚI

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU
PHI TẠI TRUNG QUỐC

III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý VỀ DTLCP

IV. CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI VIỆT
NAM
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I. TÌNH HÌNH BỆNH DTLCP TRÊN THẾ GIỚI

• Năm 1921, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya, châu Phi và sau
đó đã trở thành dịch bệnh địa phương tại nhiều nước châu Phi

• Năm 1957, lần đầu tiên bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện và báo cáo tại Châu
Âu. Sau đó bệnh cũng đã được phát hiện tại một số nước Châu Mỹ.

• Năm 2007, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở dãy núi Caucasus giữa Châu Âu và Châu
Á tại quốc gia Georgia

• Đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh địa phương ở nhiều nước trên thế giới

Giai đoạn 1921 - 1999 Giai đoạn 2000 - 2017

I. TÌNH HÌNH BỆNH DTLCP TRÊN THẾ GIỚI

Bản đồ phân ổ dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2005 – 2018 (Ngày cập nhật: 10/9/2018)

Từ tháng cuối năm 2017 đến ngày 10/9/2018, đã có 17 quốc gia và vùng
lãnh thổ (bao gồm: Bun-ga-ri, Trung Quốc, Cote D'Ivoire, Séc, E-xtô-ni-a,
Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Phần Lan,
Ru-ma-ni, Liên bang Nga, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a) báo cáo bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi
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NỘI DUNG
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU

PHI (DTLCP) TRÊN THẾ GIỚI

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU
PHI TẠI TRUNG QUỐC

III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý VỀ DTLCP

IV. CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI VIỆT
NAM

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DTLCP TẠI TRUNG QUỐC

Theo thông tin từ OIE FAO, tính
từ đầu tháng 8/2018 đến ngày
10/9/2018, Trung Quốc báo cáo
tổng cộng có 14 ổ dịch xuất hiện
tại 6 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc
Long Giang, Hà Nam, Liêu
Ninh, Giang Tô và Chiết Giang).

Tổng cộng có hơn 38.000 con
lợn các loại đã buộc phải tiêu
hủy. Bệnh có chiều hướng lây
lan tịnh tiến dần về phía Nam
(đến các tỉnh gần với biên giới
Việt Nam)

Bản đồ ASF tại Trung Quốc ngày 07/9/2018
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Ổ dịch số 1 được 
báo cáo vào ngày 

03/8/2018 tại thành 
phố Thấm Dương 

thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Tổng cộng có 47 lợn 
chết và bước đầu 
tiêu hủy 336 con. 

Sau đó, chính quyền 
địa phương đã tiêu 
hủy 19373 con lợn 

xung quanh

1 

2           3 

5 

4 

Ổ dịch số 2 được 
phát hiện vào 

ngày 16/8/2018 
tại Trịnh Châu 
thuộc tỉnh Hàn 

Nam

Tổng cộng có 30 
lợn chết và 1.776 
lợn buộc phải tiêu 

hủy

1 

2           3 

5 

4 
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Ổ dịch số 3 tại 
tỉnh 

Lianyungang, 
Jiangsu  vào 

ngày 19/8/2018 
làm 88 lợn chết, 
615 lợn bệnh và 
buộc phải  tiêu 

hủy 14.598

1 

2           3 

5 

4 

Ổ dịch số 4 tại 
tỉnh Wenzhou, 
Zhejiang vào 

ngày 22/8/2018 
làm 340 lợn 
chết, 430 lợn 
bệnh và buộc 
phải tiêu hủy 

1.524

1 

2           3 

5 

4 
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Ổ dịch số 4 tại 
tỉnh Wuhu, 

Anhui vào ngày 
30/8/2018 làm 
80 lợn chết và 
buộc phải tiêu 

hủy 379

1 

2           3 

5 

4 

Guquan, 40 died 
(285) 

Wuxing, 94 died 
(440) 

Jinba, 83 died 
152 infected 
(308) 
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Yixing, Wuxi,  
Jiangsu 

9 died 

12 infected 

(97) 

NỘI DUNG
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU

PHI (DTLCP) TRÊN THẾ GIỚI

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU
PHI TẠI TRUNG QUỐC

III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý VỀ DTLCP

IV. CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI VIỆT
NAM
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III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý VỀ ASF
3.1. Tác nhân gây bệnh
• Vi rút gây bệnh dịch tả Châu Phi (DTLCP) không tự lây lan, phát

tán nhanh so với vi rút gây bệnh Lở mồm long móng, Lợn tai xanh,
Dịch tả lợn cổ điển

• DTLCP lây lan chủ yếu do có yếu tố của con người tác động như
việc vận chuyển lợn và các sản phẩm bệnh, nghi mắc bệnh từ nơi
này sang nơi khác

• DTLCP có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao so với những bệnh
khác như Lở mồm long móng và Dịch tả lợn cổ điển

• Hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị được bệnh DTLCP
• Giải pháp phòng bệnh là chính, ngăn chặn bệnh xâm nhiễm DTLCP

vào trong nước; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản
phẩm của lợn; thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học

• DTLCP không lây nhiễm và gây bệnh ở người

3.2. Tác nhân gây bệnh
• Vi rút DTLCP có sức đề kháng tốt ở ngoài môi trường

Loại sản phẩm Thời gian vi rút DTLCP tồn tại
Thịt có xương, thịt nghiền 105 ngày
Thịt chế biến 70oC trong 30 phút 0
Thịt khô 300 ngày
Thịt xông khói, bỏ xương 30 ngày
Thịt đông lạnh 1.000 ngày
Thịt mát 110 ngày
Thịt chất lượng kém (hỏng) 105 ngày
Da/Mỡ (kể cả đã khô) 300 ngày
Máu ở nhiệt độ lạnh 4oC 18 tháng
Phân lợn ở nhiệt độ thường 11 ngày
Thực phẩm thừa bỏ đi (có thịt lợn) 15 tuần
Chuồng lợn nhiễm bệnh 1 tháng
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1. Chu kỳ Sylvatic – tự nhiên: Các loại lợn rừng; bushpigs (lợn rừng có nguồn gốc từ Madagascar) và ve mềm.
2. Chu kỳ ve mềm - lợn nuôi: Ve mềm truyền lây bệnh cho lợn nuôi.
3. Chu kỳ chăn nuôi: Lợn nuôi  và các sản phẩm từ lợn.
4. Chu kỳ môi trường sống – heo rừng: Lợn rừng, sản phẩm lợn và lợn rừng và xác động vật; môi trường

3.3. Các chu kỳ dịch tễ học của DTLCP

Chenais et al., 2018

Không thấy lợn nhưng có thể là sản phẩm thịt được đóng gói hút chân không

Các vấn đề chính không phải là lợn mà là thịt bị nhiễm bệnh !
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LMLM

Lưu hành‐P: 100%
Tỷ lệ chết‐M: 2%
Khả năng gây chết‐L: 
2%

Mức độ truyền lây: 
+++

DTLCĐ

P: 50%
M: 25%
L: 50%

Truyền lây: ++

DTLCP

P: 10%
M: 9%
L: 90%

Truyền lây: +

100 nhiễm; 2 chết

50 nhiễm; 25 chết10 nhiễm; 9 chết

Nhiễm chết

3.4. So sánh khả năng gây bệnh của DTLCP –
DTLCĐ - LMLM

1 2 3… tuần

LMLM

DTLCĐ

DTLCP

Bài thải vi rút Vi rút
trong máu

C. Triệu
chứng

Khả năng phục hồi: >90%

hả năng phục hồi: ~50%

hả năng phục hồi: <5%

nhiễm

3.4. So sánh khả năng tồn tại của lợn bị bệnh 
DTLCP – DTLCĐ – LMLM (tiếp)
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Chỉ tiêu so sánh DTLCP DTLCĐ LMLM

Mức độ lây lan + ++ +++

Khả năng tồn tại của 

vi rút +++ + +

Mức độ gây chết lợn 

bệnh
+++

(1 vài sống sót)
++ +

Tỷ lệ chết khi mới có 

bệnh
+ +++ +

Cách thức truyền lây
tiếp xúc trực

tiếp (máu)
Nước dãi Nước dãi

Miễn dịch bảo hộ + +++ ++

Khả năng làm phơi 

nhiễm với động vật 

mẫn cảm

+++ 
(tuần)

+ 
(ngày)

+ 
(ngày)

3.4. So sánh khả năng tồn tại của lợn bị bệnh 
DTLCP – DTLCĐ – LMLM (tiếp)

ASF CSF FMD Truyền nhiễm
Bền vững
Tử vong

Tóm tắt

Tình trạng địa phương,
lây lan chậm,
không mất đi

Mất dần sau
giảm bớt

nhạy cảm bởi
tiêm phòng

Mất dần
một cách tự nhiên

Hai trong số ba thông số trên nên thấp / trung bình để dịch bệnh biến mất
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Tam giác bền vững(ASF)

Trường hợp cao
tử vong

Ít lây nhiễm: chỉ vài con thú bị nhiễm
Trường hợp cao tử vong: rất ít sống sót và không đủ miễn dịch bảo hộ

Độ bền cao : thời gian tồn tại lâu dài của virus trong môi trường, thời gian phơi nhiễm lâu

Độ bền cao &
tiếp xúc lâu

Ít lây nhiễm

Giám sát thụ động cho lợn nuôi và lợn rừng

Khái niệm giám sát 5/95 không có mục đích

Giám sát chủ động 
có thể dẫn đến cái nhìn sai về an toàn với bệnh

3.5. Giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
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Phát hiện sớm DTLCP ở lợn rừng
Giám sát thụ động so với giám sát chủ động

Bị động  / chủ động:  72.24 / 1.45 = 49,82

Xác suất phát hiện một trường hợp dương tính ASF là
cao hơn 50 lần ở động vật đã chết so với động vật bị săn bắn

81 trong số 100 trường hợp dương tính có thể được phát hiện trong heo rừng chết
(177 / 217 x 100 = 81)

Kiểm tra Dương tính % dương tính
Bị động (đã chết) 245 177 72.24

Chủ động (săn) 2765 40 1.45
217

NỘI DUNG
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU

PHI (DTLCP) TRÊN THẾ GIỚI

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU
PHI TẠI TRUNG QUỐC

III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LƯU Ý VỀ DTLCP

IV. CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG
BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI VIỆT
NAM
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IV. PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
4.1. Khi chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện
• Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn

nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất;
thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn
nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi và vệ
sinh các nhân những người tham gia chăn nuôi; thực hành chăn
nuôi tốt và an toàn dịch bệnh

• Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn; kịp
thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh,
nghi bị bệnh

• Tuân thủ các quy định về quản lý vận chuyển, kiểm dịch vận
chuyển lợn và các sản phẩm của lợn

• Tăng cường năng lực chẩn đoán xét nghiệm, điều tra và ứng phó
dịch bệnh của các cơ quan chuyên môn thú y các cấp

IV. PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
4.2. Khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
• Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy

cơ nhiễm bệnh

• Khoanh vùng dịch, vùng đệm

• Cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn, kể cả các sản phẩm đã
qua chế biến chín ra khỏi vùng dịch

• Sỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy
(Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ)

• Thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã, chính quyền và cơ quan
thú y nơi gần nhất

• Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hành chăn nuôi tốt

• Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE
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Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam
Trung tâm chẩn đoán và cố vấn thú y

Bệnh Dịch tả heo Châu Phi 
(African Swine Fever)

Mr. Anan Lertwilai DVM
Animal Health Technical Service Office

African swine fever (ASF)

Epidemiology of ASF
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African swine fever (ASF)

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

Một số lý do làm virus ASFV lây
lan nhanh ở Trung Quốc



9/11/2018

6

African swine fever (ASF)

1. Lịch sử của ASF ở Trung Quốc

Dường như tháng 8 không phải là sự khởi đầu của bệnh Dịch tả heo châu
Phi ở Trung Quốc. Có một nghiên cứu chi tiết trên một trang Web nói rằng
virus có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc kể từ ít nhất là tháng 6 và các nguồn
khác thậm chí còn đề cập đến tháng 4. Đã có các biện pháp nghiêm ngặt
được thực hiện sau khi phát hiện bệnh, nhưng có vẻ như virus đã có cơ hội
lây lan khắp đất nước trong khoảng thời gian dịch bệnh không được công
bốtrước đó ít nhất là 2 tháng.

Nguy hiểm nhất, nguồn gốc của đàn heo nhiễm bệnh đã được xác nhận
tại nhà máy giết mổ ở tỉnh Hà Nam lại xuất phát từ tỉnh Hắc Long Giang, một
tỉnh gần Liên Bang Nga. Virus đã lưu hành trong bao lâu trước khi nó được
kiểm soát?.

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

2. Mật độ heo ở Trung Quốc

Một nửa số heo của thế giới đang ở Trung Quốc. Số lượng này khoảng
457 triệu con trong năm 2016 (theo số liệu của FAO). 2/3 lãnh thổ của
Trung Quốc là núi hoặc sa mạc, số lượng heo này được tập chung chủ yếu
ở phía Đông (1/3 lượng heo), chia sẻ đất đai với 1,3 tỷ người. Bất cứ nơi
nào ASF được phát hiện, số lượng heo tiêu hủy sẽ là một số lượng heo rất
lớn.

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

3. Dường như vẫn còn nhiều trang trại nhỏ lẻ.
Trung Quốc, như thường được tuyên bố, là một quốc gia đang chuyển đổi. Trên

con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa, người dân rời khỏi vùng nông thôn và
chuyển đến các thành phố. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả đã được
"chuyển đổi". Gần đây, Tiến sĩ John Strak ước tính trong tổng quan của ông rằng
vào cuối năm 2017, 52% đàn heo Trung Quốc vẫn còn ở quy mô các trang trại nhỏ
lẻ.

Ví dụ về trang trại heo có quy mô rất nhỏ ở Trung Quốc

African swine fever (ASF)

4. Nhiều trang trại heo lớn.
Điều đó có nghĩa là 48% heo được giữ trong các trang trại hiện đại. Một

trong số này được nuôi trong các trang trại hiện đại chỉ sau các trang trại ở châu
Âu hoặc Mỹ - các trại có quy mô lớn và dựa trên các nguyên tắc an toàn sinh học
tốt. Thị trường rộng lớn đã khuyến khích người Trung Quốc xây dựng những khu
phức hợp để nuôi heo mà các mô hình được thấy ở châu Âu hay Bắc Mỹ, như các
trang trại nuôi heo nhiều tầng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ASF sẽ được xác nhận gần
một khu phức hợp như thế này?

Các trang trại nuôi heo nhiều tầng, được xây dựng
gần đây ở Guigang, miền nam Trung Quốc, với
1.000 con heo nái mỗi tầng. Ảnh: Henk Riswick
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African swine fever (ASF)

5. Những hiểu biết về an toàn sinh học.

Những nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ có đủ nhận thức về an toàn sinh
học và tầm quan trọng của nó không? Khi nghe về những con heo sống
được vận chuyển từ tỉnh Hắc Long Giang chỉ được phát hiện ở tỉnh Hà
Nam rằng heo đã bị bệnh ASF, cái đó khiến người ta có thể nghi ngờ.
Ngoài ra, cách đây không lâu (2013) khi nhiều xác heo chết được tìm thấy
trôi nổi trên dòng sông Hoàng Phố gần Thượng Hải - sau này hóa ra là
những con heo đó bị chết có liên quan đến circovirus. Chủ sở hữu lo sợ
các cơ quan chức năng đến nên đã vứt bỏ chúng ra sông.

African swine fever (ASF)
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African swine fever (ASF)

6.  Tính minh bạch của các cơ quan chức năng?

Nghịch lý với các quốc gia cởi mở, minh bạch là càng có nhiều thông tin
về sự bùng phát ASF, thì tình hình càng tồi tệ hơn - với những hậu quả tác động
nặng nề đến thương mại. Ví dụ, Belarus chỉ báo cáo 2 ca bệnh ASF vào năm
2013 đối với OIE - nơi tất cả các nước láng giềng đều có vô số ổ dịch nổ ra. Điều
này sẽ được xem xét cái cách của các nhà chức trách Trung Quốc cung cấp các
thông tin dịch bệnh xuất hiện. Các vấn đề bất thường của ổ dịch xảy ra cho thấy
rằng có lẽ nhiều vấn đề không minh bạch trong việc cung cấp thông tin của các
cơ quan chức năng.

African swine fever (ASF)

7. Có cả heo rừng ở Trung Quốc nữa!

Trung Quốc cũng nuôi heo rừng. Thậm chí, những con heo ngày
nay là kết quả của những nỗ lực nhân giống của heo rừng bản địa ở
Trung Quốc. Về lý thuyết, đó là một loài mang mầm bệnh cho ASFV
tồn tại lâu dài. ASF có xảy ra theo một mô hình như ở châu Âu
không? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu heo rừng cũng đang chết vì
bệnh ở Trung Quốc.
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African swine fever (ASF)

8. ASF trong thực phẩm ở Hàn Quốc.

Một câu hỏi quan trọng khác là - điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cuối
tháng 8, tin tức đã được tiết lộ từ giới truyền thông Hàn Quốc rằng hải
quan đã tìm thấy thịt heo trong túi của 2 du khách có chứa ASF. Trong
trường hợp đặc biệt này, virus đã không lây lan được cho heo và có lẽ
đã chết vì thức ăn đã được đun nóng.

Hàn Quốc, tuy rằng, có mật độ heo cao nhất của toàn châu Á, theo số
liệu của FAO. Có cách làm tốt hơn để mầm bệnh không lây lan khắp đất
nước - lý do để giữ cho biên giới với Bắc Triều Tiên cũng như các cảng
và sân bay đóng cửa chặt chẽ. Đó là lý do tại sao việc kiểm dịch đã được
thắt chặt, theo hãng tin Reuters.

African swine fever (ASF)



9/11/2018

12

African swine fever (ASF)

African swine fever (ASF)

Thiệt hại của ASF
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African swine fever (ASF)
• Bệnh có khả năng lây lan nhanh và không có vác xin, phương pháp điều trị hiệu quả. Khả năng lây lan

của bệnh ở Trung Quốc hiện nay đã khác hoàn toàn so với những số liệu dịch tễ trước đây.

• Theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), nếu xảy ra dịch bệnh ASF thì heo bệnh phải tiêu

hủy, heo trong khu vực có bán kính 3 km sẽ bị cấm vận chuyển buôn bán. Dẫn đến một lượng heo lớn

sẽ tồn lại ở các trại, nguy cơ buôn bán heo lậu sẽ tăng nên làm cho dịch bệnh càng khó được kiểm

soát.

• Mất cân bằng về giá heo giữa các vùng có dịch và không có dịch. Theo thông tin từ Chanel News Asia,

giá heo thịt ở Liêu Ninh chỉ là 12.02 NDT/kg (1.76 đô la Mỹ), trong khi đó ở phía Đông Nam tỉnh Chiết

Giang, giáp ranh với trung tâm quốc tế Thượng Hải, giá tăng vọt lên 17,74 NDT/kg (2.60 đô la Mỹ)

trong tuần này, tăng 23% kể từ đầu tháng Tám.

• Dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của một bộ phận người nông dân, các công nhân

chăn nuôi, công nhân trong nhà máy cám, công nhân trong nhà máy giết mổ, các nhà máy thức ăn

chăn nuôi.

African swine fever (ASF)

• Nguồn cung cấp thịt heo sẽ thiếu hụt dẫn đến giá của thịt heo sẽ tăng cao gây khó khăn

cho cuộc sống của người dân. Thực tế đã chứng minh giá thịt heo năm 2007 ở Trung

Quốc sau khi xảy ra dịch bệnh Tai xanh (HP-PRRS: High Pathogenic Reproductive and

Respiratory Syndome) đã tăng lên gấp 4 lần trước đó.

• Ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Hiện tại, với những quốc gia chưa có dịch bệnh,

việc dừng nhập khẩu heo sống và các sản phẩm liên quan đến heo đã được đưa ra đối

với các nước đã có dịch bệnh. Điều này thực sự là đáng lo ngại đối với các quốc gia

đang xuất khẩu thịt heo lớn trên thế giới như Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch,

Canada,…nếu có dịch bệnh xảy ra, giá trị mỗi năm có đến 30.2 tỷ đô la thịt heo được

giao dịch trên toàn cầu.
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African swine fever (ASF)

African swine fever (ASF)

Theo số liệu năm 2006 của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, bệnh Tai xanh

chủng độc lực cao (HP-PRRS: High Pathogenic Porcine Reproductive and

Respiratory Syndrome) đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi heo

Trung Quốc, số lượng heo giảm 3% toàn đàn heo, riêng đối với vùng có dịch,

lượng heo giảm đến 25% so với năm 2005. Tuy nhiên, HP-PRRS là bệnh có

vác xin hiệu quả để phòng bệnh. Hãy thử tưởng tượng thiệt hại của một bệnh

tương tự như HP-PRRS là ASF xảy ra mà chưa có vác xin và biện pháp xử lý

hiệu quả thì thiệt hại sẽ nghiêm trọng như thế nào?
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African swine fever (ASF)

Biện pháp phòng ngừa việc xâm
nhập của ASFV của Thái Lan

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan

1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất bác sĩ thú y, người chăn nuôi, tất
cả người dân về ASF: mầm bệnh, thiệt hại, lâm sàng , bệnh tích, kiểm
soát và phòng ngừa.

2. Ban hành Lệnh hoãn khẩu hoặc quá cảnh heo sống và các sản phẩm liên
quan từ Trung Quốc.

3. Ban hành các Công điện chỉ đạo việc kiểm soát ASF đến các Cơ quan
chuyên môn: Cơ quan thú y vùng, Trạm kiểm dịch, Vị thanh tra kiểm dịch

4. Kiểm soát chặt chẽ hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, cảng
biển: có sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện thực phẩm trong hành lý
khách du lịch

5. Quyết định Thành lập Ban xem xét kế hoạch đối phó với ASF ở Thái Lan:
bao gồm các nhà quản lý, các nhà khoa học

6. Tăng cường công tác nghiên cứu của các nhà khoa học về ASFV:



9/11/2018

16

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất bác sĩ thú y, người chăn nuôi, 

tất cả người dân về ASF

Văn bản của Cục chăn
nuôi

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất bác sĩ thú y, người chăn nuôi, 

tất cả người dân về ASF

Poster của Cục chăn nuôi
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Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất bác sĩ thú y, người chăn nuôi, 

tất cả người dân về ASF

Xuất bản các bài báo của
các nhà khoa học

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất bác sĩ thú y, người chăn nuôi, 

tất cả người dân về ASF
Đánh giá rủi ro của ASF đến Thái Lan:
• Có buôn bán heo qua biên giới với Campuchia, Lào, Myanmar và

Việt Nam.

• Nhập khẩu lòng heo, lông và da heo từ nước có dịch bệnh.

• Nhập khẩu nguyên liệu liên quan đến heo từ nước có dịch

• Sử dụng chó để kiểm tra tại Cảng hàng không, cửa khẩu biên giới,

hải cảng.

• Chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng thức ăn dư thừa của người.

• Nguy cờ lây lan và lưu trữ virus của heo rừng khi có dịch xảy ra.

• Nhà máy giết mổ sẽ là nguồn lây lan thông qua việc xe vận chuyển

heo nếu có dịch xảy ra.

• Khả năng phản ứng của Thái Lan khi có dịch xảy ra
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Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
2. Ban hành Lệnh hoãn khẩu hoặc quá cảnh heo sống và các sản phẩm

liên quan từ Trung Quốc

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
3. Ban hành các Công điện chỉ đạo việc kiểm soát ASF đến các Cơ quan

chuyên môn
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Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
4. Kiểm soát chặt chẽ hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, 

cảng biển: sử dụng chó để phát hiện, mở hành lý kiểm tra nếu nghi ngờ

Lệnh cho trạm kiểm dịch động vật kiểm tra ngăn chặn việc nhập khẩu động vật

và sản phẩm động vật mà người du lịch mang theo nhằm ngăn ngừa bệnh dịch

tả heo châu Phi

1. Kiểm tra việc nhập khẩu thịt động vật và sản phẩm thịt động vật do du

khách mang theo.

2. Phổ biến cho du khách hiểu biết về pháp luật cấm nhập khẩu thịt động vật

và sản phẩm thịt động vật thông qua biển báo bằng 3 ngôn ngữ Thái, Hoa và

tiếng Anh đồng thời thông báo cho hàng không công bố nhắc nhở cho du

khách biết.

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
4. Kiểm soát chặt chẽ hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, 

cảng biển: sử dụng chó để phát hiện, mở hành lý kiểm tra nếu nghi ngờ
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Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
4. Kiểm soát chặt chẽ hành lý của khách du lịch tại sân bay, cửa khẩu, 

cảng biển: sử dụng chó để phát hiện, mở hành lý kiểm tra nếu nghi ngờ

Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
5. Quyết định Thành lập Ban xem xét kế hoạch đối phó với ASF ở Thái

Lan gồm các nhà quản lý, nhà khó học
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Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan
5. Quyết định Thành lập Ban xem xét kế hoạch đối phó với ASF ở Thái

Lan
Tổ chức các cuộc Hội thảo phòng bệnh của Cục

chăn nuôi Thái Lan

Cam on 

ขอบคณุครบั
Thank you

Cam on 

ขอบคณุครบั
Thank you



Biện pháp phòng ngừa ASF ở Thái Lan

Đánh giá rủi ro của ASF đến Thái Lan:
• Có buôn bán heo qua biên giới với Campuchia, Lào, Myanmar

và Việt Nam.

• Nhập khẩu lòng heo, lông và da heo từ nước có dịch bệnh.

• Nhập khẩu nguyên liệu liên quan đến heo từ nước có dịch

• Sử dụng chó để kiểm tra tại Cảng hàng không, cửa khẩu biên

giới, hải cảng.

• Chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng thức ăn dư thừa của người.

• Nguy cờ lây lan và lưu trữ virus của heo rừng khi có dịch xảy ra.

• Nhà máy giết mổ sẽ là nguồn lây lan thông qua việc xe vận

chuyển heo nếu có dịch xảy ra.

• Khả năng phản ứng của Thái Lan khi có dịch xảy ra
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BIỆN PHÁP GIÁM SÁT VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU 

PHI Ở THÁI LAN 

Tóm tắt 

Bệnh Dịch tả heo châu Phi (African swine fever - ASF) là một loại bệnh truyền nhiễm cấp 

tính do virus có khả năng lây lan nhanh xảy ra trên heo, cho đến nay bệnh chưa phát hiện 

ra ở Thái Lan. Hơn 3 năm trở lại đây, bệnh bùng phát liên tục ở các nước trong khu vực 

núi Caucasus và miền Nam của Liên Bang Nga với xu hướng ngày càng lan rộng. Hiện 

nay, bệnh đang có xu hướng lây lan nhanh và có khả năng sẽ lây lan đến các nước trong 

khu vực Đông Nam Á. Cục Chăn nuôi thú y của Thái Lan, với tư cách là Cơ quan thú y 

quốc gia, đã có những đánh giá nguy cơ xảy ra dịch bệnh, nâng cao kiến thức cho cán bộ 

thú y, nhận thức của cộng đồng và giám sát nhằm ngăn chặn lây lan bệnh Dịch tả heo 

Châu Phi vào Thái Lan. Tài liệu này tổng hợp các kiến thức kỹ thuật tiên tiến, cũng như 

biện pháp kiểm soát phòng ngừa, cùng với các dữ liệu về dịch tễ, các mối nguy và giới 

thiệu các giải pháp giám sát phòng ngừa Dịch tả heo Châu Phi có hiệu quả đối với Thái 

Lan nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi heo của đất nước. 

I. Lời nói đầu 

Dịch tả heo châu Phi (African swine fever - ASF) là một loại bệnh truyền nhiễm do 

virus gây ra, bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài heo (cả heo nhà và heo 

rừng), bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Bệnh thường gây thiệt hại nghiêm 

trọng với tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. Virus bệnh Dịch tả heo châu Phi (ASFV) có 

sức đề kháng cao trong môi trường. Heo đã khỏi bệnh có khả năng mang virus trong thời 

gian dài nên trở thành vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy một khi bệnh đã xảy ra thì khó 

có thể loại trừ. Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh (hiện nay đã có vắc-xin sống, chết 

để phòng bệnh này, nhưng hiệu quả không cao do lượng kháng thể trung hòa tạo ra ít hoặc 

không trung hòa được virus – anh em lại giúp em nha), khi bệnh xảy ra sẽ gây hậu quả 

nặng nề trực tiếp cho ngành chăn nuôi, kinh tế và cho xã hội. Bệnh này không lây sang 

người. Bệnh viêm não trên heo do virus Nipah gây ra và Dịch tả heo Châu Phi là một nguy 

cơ mới trong số các bệnh truyền nhiễm mới và chúng có xu hướng gia tăng do tình trạng 

trái đất nóng lên. Cả hai bệnh đều là dịch bệnh động vật phải được kiểm soát theo quy 

định của pháp luật. Trong thời gian tới, Cục Chăn nuôi thú y cần phải thực hiện nhiều biện 

pháp cụ thể hơn trong việc giám sát và phòng ngừa bệnh Dịch tả heo Châu Phi, ngoài 

những biện pháp đã được thực hiện đối với bệnh viêm não trên heo do virus Nipah nhằm 

để phòng bệnh này xâm nhập vào Thái lan, một trong những nước có ngành chăn nuôi heo 

phát triển nhất trong khu vực, nơi mà thịt heo không những đáp ứng nhu cầu trong nước 

mà còn xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Do vậy, chăn nuôi heo là ngành sản xuất ra 

những sản phẩm hàng hóa quan trọng trong ngành nông nghiệp, đem lại giá trị lớn cho 

Thái Lan. 
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II. Đặc tính của mầm bệnh 

2.1. Mầm bệnh 

Bệnh Dịch tả heo châu Phi gây ra bởi DNA virus, 

vỏ có dạng Icoxahedral, kích thước lớn, virus có 

vỏ bọc, là Iridovirus và xếp vào họ Iridoviridae, 

nhưng sau đó được phân loại vào chi mới chuyên 

biệt là chi Genus Asfivirus thuộc họ Asfarviridae 

theo nguồn African Swine Fever And Related 

Virus (CIDRAP, 2009). Virus có 1 serotype, 

nhưng phát hiện có tới 16 genotypes và nhiều 

chủng khác nhau có độc lực khác nhau (FAO, 

2007), và ASFV là DNA arbovirus duy nhất được 

tìm thấy hiện nay. 

2.2. Loài cảm nhiễm và động vật mang trùng  

Tất cả các loài heo trong họ Suidae gồm: heo nhà 

(Domestic pigs hoặc Sus domestica như  permanently 

captive and farmed free-range pigs), heo rừng (wild 

pigs including feral pigs and wild boar như  European 

wild boars và  American wild pigs) và heo rừng châu 

Phi (African wild swine species) như Warthogs 

(Phacochoerus spp.) Heo rừng (Potamochoerus 

larvatus) Heo lông đỏ (Potamochoerus porcus), chúng 

không biểu hiện triệu chứng khi nhiễm bệnh (FAO, 

2009) và Heo rừng lớn (Hylochoerus meinertzhageni) 

là heo rừng nhiễm virus Dịch tả heo châu Phi trong tự 

nhiên (natural host) gồm có Heo bướu sa mạc và heo 

rừng là những ổ bệnh trong tự nhiên (Natural 

reservoir) đã được phát hiện. 

[ Ghi chú: heo nhà có tên khoa học là Sus scrofa domesticus có một số tác giả sử dụng từ  

Sus scrofa  có nghĩa là heo rừng ((Wikipedia, 2010) nhưng thực ra từ này bao gồm cả heo 

nuôi và heo rừng, còn cụm từ Sus domestica nghĩa là heo được nuôi trong chuồng hoặc 

nuôi thả trong đồng cỏ (OIE, 2009)] 

 

 

 

 

 

Hình 1: Virus Dịch tả heo châu Phi 

Nguồn: FAO.2007 

 

Hình 2: Heo rừng (feral pig), vật 

chủ mang virus tự nhiên, khó loại 

bỏ. Nguồn: FAO, 2007 
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2.3.Vật trung gian truyền bệnh 

Ve mềm (Argasid ticks or Tampans) không có mắt 

(soft, eyeless ticks) thuộc chi Ornithodoros 

(Ornithodorus moubata complex) ký sinh trên loài 

Warthog, đây là vật chủ tự nhiên và là vector sinh 

học của ASFV, ở đây số lượng virus sẽ được nhân 

lên bởi các phương thức khác nhau làm cho virus 

tồn tại trong ve mềm trong nhiều năm (FAO, 2007) 

 

 

 

 

2.4 Nguồn virus. 

Virus Dịch tả heo Châu Phi được tìm thấy trong máu, cơ quan, dịch bài tiết, phân,  

nước tiểu từ động vật nhiễm bệnh và xác heo mắc bệnh này. Những heo sau khi khỏi bệnh 

sẽ ở thể mãn tính có thể mang virus suốt đời, nên chúng là những vật chủ mang mầm bệnh 

ASF. Đặc biệt là những con heo rừng ở châu Phi và những heo được nuôi trong các vùng 

dịch bệnh đang xảy ra. Ngoài ra, ve mềm thuộc chi Ornithodoros, là một vector sinh học 

trong tự nhiên. 

2.5. Sức đề kháng của virus 

ASFV có sức đề kháng cao, chúng có thể tồn tại trong chất tiết, dịch tiết, trong xác 

động vật, trong thịt heo và các chế phẩm từ thịt heo như xúc xích, giăm bông, salami. 

Virus chịu có khả năng chịu được nhiệt độ thấp, đặc biệt là trong các sản phẩm thịt heo 

sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao chúng chịu được trong thời gian dài 3-6 tháng, nhưng 

chúng có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56°C trong 70 phút hoặc ở 60°C trong 20 phút (OIE, 

2010). Virus sống trong máu đã phân hủy được 15 tuần; trong máu khô được 70 ngày; 

trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày; trong máu heo ở nhiệt độ 4°C trong 18 tháng; 

trong thịt liền xương ở nhiệt độ 39°C được 150 ngày; trong giăm bông heo được 140 ngày 

và ở nhiệt độ 50°C tồn tại trong 3 giờ. 

Trong môi trường không có huyết thanh, virus có thể bị phá hủy ở pH< 3.9 hoặc ở 

pH>11.5. Nếu môi trường có huyết thanh virus có thể tồn tại ở pH=13.4 trong 7 ngày 

(CIDRAP, 2009), nếu không có huyết thanh virus chỉ có thể sống 21 giờ (OIE, 2009). 

Hóa chất để diệt virus ASFV bao gồm ether, chloroform và hợp chất iodine hoặc sử 

dụng xút với tỉ lệ 8/1.000 hoặc formalin với tỉ lệ 3/1000 hoặc chất tẩy trắng Hypochlorite 

 

Hình 3: Ve mềm (soft ticks) là vật 

trung gian truyền bệnh quan trọng 

đối với virus ASF.  

Nguồn FAO, 2007 
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chứa chlorine 2.3% hoặc chất ortho-phenylphenol 3% nhưng phải duy trì thời gian 30 phút 

(OIE, 2009) 

2.6. Thời gian ủ bệnh 

Bệnh Dịch tả heo châu Phi có thời gian ủ bệnh 3-15 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ 

bệnh chỉ từ 3-4 ngày (OIE, 2009). 

2.7. Đường lây nhiễm và truyền lây 

Virus Dịch tả heo châu Phi nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa, thông qua sự tiếp 

xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các dụng cụ nhiễm virus như: chuồng trại, phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và ăn thức ăn thừa chứa thịt heo nhiễm 

bệnh hoặc bị ve mềm cắn. 

2.8. Dịch tễ học  

Dịch tả heo Châu Phi là một bệnh mang tính địa phương, xảy ra ở tất cả các loài 

heo (heo nhà và heo rừng) sống ở vùng xa mạc Sahara của châu Phi, đảo Madagascar và 

đảo Sardinia – Italia. Châu Âu đã có báo cáo xảy ra bệnh ở bán đảo Iberia - Bồ Đào Nha 

(1957, 1960, lần cuối cùng năm 1999), Quần đảo Macedonia (1965, 1974,1976), Tây Ban 

Nha (1960 - 1995), được tìm thấy ở Pháp (1964, 1967, 1997). Ý (1967), (1978), Bỉ (1985), 

Hà Lan (1985). Sau đó bệnh được loại trừ thành công ở bán đảo Iberia (FAO, 2007) 

(CIDRAP, 2009). 

 
Hình 4: Bản đồ xảy ra bệnh Dịch tả heo châu Phi ở Sahara châu Phi và 

Châu Âu tại Sardinia (tháng 7 - 12/2006). 

Trong những năm 1970, đã có những báo cáo về Dịch tả heo châu Phi xảy ra bên 

ngoài châu Phi, như Biển Caribê có Cộng hòa Haiti (1978-1984), Cộng hòa Dominica 

(1978), Cuba (1980) và ở Brazil - Nam Mỹ (1978-1981) nhưng đã được loại trừ sau đó. 

Hiện tại, ASF là bệnh có tính địa phương tại đảo Sardinia (FAO, 2007). Chưa từng có báo 

cáo xảy ra bệnh ASF ở châu Á. Cho đến ngày 5/6/2007, báo cáo bệnh ASF xảy ra ở dãy 

núi Caucasus giữa châu Âu và châu Á tại quốc gia Georgia. ASFV được phòng thí nghiệm 
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tham chiếu của Tổ chức Thú y Quốc tế (OIE) xác nhận rằng virus có các đặc điểm tương 

tự như virus ở nhóm các nước Mozambique, Madagascar và Zambia. Trong giai đoạn đầu 

khi phát hiện heo chết bất thường, Georgia đã báo cáo OIE vào ngày 22/5/2007 rằng 

nguyên nhân heo chết do bị bệnh Circo virus gây ra (Hội chứng PMWS). Sau đó, bệnh 

được phát hiện ở Azerbaijan, Armenia và Liên bang Nga (FAO, 2007) (CIDRAP, 2009) 

(OIE, 2010) 

 
Hình 5: Mật độ heo nuôi và Dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên khắp Georgia (tháng 6/2009). 

 

Hình 6: Dịch tả heo châu Phi ở heo nhà và heo rừng vùng Caucasus trong giai đoạn 2007-2009 

2.9. Các yếu tố rủi ro 

Các nghiên cứu và phân tích dữ liệu dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi ở châu Âu và 

Georgia từ tháng 6 năm 2007 đến nay chưa phát hiện nguồn lây nhiễm, nhưng yếu tố sinh 
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bệnh và lây lan có thể là người chăn nuôi heo và khách du lịch đã mang theo thức ăn có 

chứa thịt heo nhiễm virus. Trong khu vực này có những con heo rừng có thể vừa là vật 

chủ vừa là vật trung gian truyền bệnh. Ngoài ra, do tình trạng thiếu cán bộ quản lý của 

chính phủ nên không thể kiểm soát sự di chuyển của người và heo một cách hiệu quả, vì 

vậy có khả năng cao để bệnh lan truyền xuống phía Nam và phía Đông dãy núi Caucasus 

ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Iran, nơi phần lớn dân số là người Hồi giáo không sử dụng 

thịt heo làm thực phẩm. Phía Tây có nguy cơ cao ở Phần Lan, nhóm các quốc gia ven biển 

Baltic, Ucraina, Belarus và ở phía Đông sẽ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (FAO, 2009) 

và khu vực Đông Nam Á bao gồm cả Thái Lan cũng có nguy cơ mắc bệnh này. Hơn nữa, 

ngày nay các loại hàng hóa khác từ Trung Quốc có thể được vận chuyển bằng đường thủy 

trên sông Mekong xuống phía Nam. Trong tương lai gần, sẽ hoàn thành các tuyến giao 

thông đường bộ trong khu vực Đông Nam Á (hành lang Đông - Tây và Bắc - Nam) có thể 

kết nối trực tiếp với Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Với 

những bài học về con đường lan truyền dịch cúm gia cầm từ Trung Quốc và Hồng Kông 

trong quá khứ (FAO, 2008), tất cả các nước Đông Nam Á đều có nguy cơ bị Dịch tả heo 

châu Phi. 

Ngoài ra, rủi ro cũng có thể đến từ việc Thái Lan nhập khẩu heo heo sữa từ các 

nước láng giềng, chúng có thể đến từ Việt Nam qua Lào để chế biến thành heo quay ở tỉnh 

Nakhon Pathom nhằm cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Vì thế có thể phải nghiên 

cứu ảnh hưởng vấn đề này để quản lý rủi ro một cách thích hợp. 

Sự lan rộng của Dịch tả heo châu Phi ở Caucasus là do những nguyên nhân sau đây: 

- Thiếu kiến thức về Dịch tả heo Châu Phi 

- Không có cán bộ chính quyền địa phương/ thú y  

- Không giám sát bệnh và báo cáo bệnh một cách kịp thời 

- Thiếu khả năng chẩn đoán, sàng lọc và xác định bệnh 

- Hình thức chăn nuôi heo trong khu vực này chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc chăn 

thả trong cánh đồng (cánh đồng chăn thả mở hoặc hệ thống tự do khác nhau), heo 

tìm kiếm thức ăn trong khu vực bãi rác. Cũng có một số ít chăn nuôi theo mô hình 

trang trại nhỏ lẻ hoặc trại có quy mô nhỏ. 

- Heo này là nguồn thức ăn cho người dân nông thôn và là nguồn thu nhập của 

nông dân, họ giết heo ở nhà để bán ở chợ địa phương hoặc tự tiêu thụ hoặc có thể 

bán trực tiếp cho khách hàng.  

- Việc sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo.  

- Có nhiều loài heo rừng trong khu vực có thể là vật chủ mang bệnh và vật trung 

gian truyền bệnh. 
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- Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiện tại chỉ tiêu hủy những con heo có triệu 

chứng bị bệnh.  

- Bệnh được lây lan rộng theo các tuyến giao thông chính. 

2.10. Chẩn đoán lâm sàng 

Heo bị nhiễm Dịch tả heo Châu Phi có nhiều triệu chứng (CIDRAP, 2009) (OIE, 

2010), tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các con vật biểu hiện triệu chứng 

không có sự khác biệt so với bệnh tả heo (Hog cholera) hoặc Dịch tả heo cổ điển (CSF). 

Dịch tả heo châu Phi không thể chẩn đoán khi chỉ dựa bằng các triệu chứng, cần lấy mẫu 

gửi phòng xét nghiệm để kiểm tra. 

 

 

Hình 6: Dịch tả heo châu Phi thể cấp tính sẽ 

thấy xuất huyết dưới da, đặc biệt ở vùng chân 

và bụng (ảnh của J.A.W. Coetzer, R.C. Tustin, 

G.R. Thomson, Đại học Pretoria)  

Nguồn: FAO, 2007 

Heo có 4 loại triệu chứng sau: 

1. Thể quá cấp tính (Peracute) là do virus có độc lực cao, heo sẽ chết ngay lập tức 

mà không biểu hiện triệu chứng hoặc heo sẽ liệt và sốt cao trước khi chết. 

2. Thể cấp tính (Acute) là do virus có độc lực cao gây ra, heo sốt cao (40,5-42°C). 

Trong 2-3 ngày đầu tiên, giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu. Heo không ăn, lười vận động, ủ 

rũ, nằm tụ thành đám, heo thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước. Heo có biểu hiện 

đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, dùng chân đạp vào vùng bụng, một số 

vùng da màu trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần 

dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh-tím. Trong 1-2 ngày trước khi con vật 

chết, có triệu chứng thần kinh, đi lại không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc 

có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, 

phân cứng đóng viên có kích thước nhỏ, có lẫn chất nhầy và máu. Heo sẽ chết trong vòng 

6-13 hoặc 20 ngày.  

Heo mang thai có thể sẩy thai ở mọi giai đoạn. Tỷ lệ tử chết cao lên tới 100%. Còn 

những con vật khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, 

nhưng chúng sẽ là vật chủ mang ASFV trong suốt cuộc đời. 

3. Thể á cấp tính (Subacute) gây ra bởi virus có độc lực trung bình (Moderately 

virulent virus). Chủ yếu được tìm thấy ở châu Âu, heo biểu hiện triệu chứng nhẹ. Heo sốt 
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nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở, ho 

có đờm, phổi có thể bội nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm khớp, vận động khó khăn. Bệnh kéo 

dài  5-30 ngày, nếu máu ứ trong tim (cấp tính hoặc suy tim) thì heo có thể chết; heo mang 

thai sẽ sẩy thai, heo chết trong vòng 15-45 ngày, tỉ lệ chết khoảng 30-70 %. Heo có thể 

khỏi hoặc bị bệnh mãn tính . 

4. Thể mãn tính (Chronic form) gây ra bởi virus có độc lực trung bình hoặc thấp 

(Moderately or low virulent virus). Chủ yếu được tìm thấy ở Angola và châu Âu. Heo có 

nhiều triệu chứng khác nhau như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại 

tử da, hoặc viêm loét da mãn tính, viêm khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các 

khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển. Triệu chứng kéo dài 2-15 tháng, có tỷ lệ chết 

thấp, heo khỏi bệnh sau khi nhiễm virus gây nên bệnh sẽ trở thành dạng mãn tính. 

2.11. Bệnh tích 

1. Thể cấp tính: xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có 

xuất huyết điểm, lá lách sưng to và nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và 

chân có xuất huyết. Có nhiều nước xung quanh tim và trong xoang ngực hoặc xoang bụng, 

có các điểm xuất huyết trên nắp thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong; 

phù nề trong cấu trúc hạch lâm ba của kết tràng và phần tiếp giáp với túi mật; túi mật sưng 

to. 

2. Thể mãn tính: phổi có thể gặp hiện tượng xơ cứng hoặc có các ổ hoại có mủ; 

hạch phổi sưng, viêm dính màng phổi. 

2.12. Chẩn đoán phân biệt 

Dịch tả heo Châu Phi và dịch tả heo không thể chẩn đoán phân biệt bằng cách dựa 

vào các triệu chứng và bệnh tích. Vì vậy, trong mọi trường hợp, phải lấy mẫu xét nghiệm 

tại phòng xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. 

Các bệnh khác cần được chẩn đoán phân biệt với bệnh ASF bao gồm các bệnh: 

Bệnh tai xanh - đặc biệt là thể cấp tính, bệnh Đóng dấu lợn, bệnh Phó thương hàn, bệnh 

Tụ huyết trùng, bệnh do liên cầu khuẩn do Streptococcus suis, bệnh Glasser’s, bệnh ký 

sinh trùng đường máu do Trypanosoma spp gây ra, Hội chứng viêm da sưng thận do 

PCV2, bệnh giả dại, các bệnh nhiễm trùng huyết, ngộ độc thuốc diệt chuột và bị ngộ độc 

muối. 

III. Chẩn đoán phòng thí nghiệm 

3.1. Thu thập mẫu: 

- Lấy mẫu máu heo đang sốt trong giai đoạn đầu, máu được chống đông bằng bổ sung 

EDTA 0.5% hoặc  Heparin. 

- Lách, thận, các hạch bạch huyết, hạch amidan bảo quản ở nhiệt độ 4°C. 
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- Huyết thanh từ động vật khỏi bệnh, lấy mẫu trong vòng 8-21 ngày sau khi heo nhiễm 

bệnh. 

3.2. Phương pháp chẩn đoán bệnh gồm: 

3.2.1 Phát hiện virus gây bệnh Dịch tả heo châu Phi: 

- Sử dụng tế bào bạch cầu đơn nhân sơ cấp của heo hoặc tế bào tủy xương, phần lớn 

virus ASFV phân lập được sẽ sinh ra Haemadsorption. 

- Phát hiện kháng nguyên bằng phương pháp Fluorescent antibody test (FAT) kết quả 

dương tính của FAT cùng với các triệu chứng và các tổn thương có thể sơ bộ xác định 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 

- Phương pháp PCR: là công cụ rất hữu ích trong việc kiểm tra các mẫu nghi ngờ heo 

bị nhiễm ASFV. 

- Tiêm truyền động vật thí nghiệm: hiện không được khuyến cáo sử dụng phương 

pháp này vì nguy cơ lây lan bệnh cao. 

3.2.2. Kiểm tra huyết thanh bệnh Dịch tả heo châu Phi 

- Enzyme - linked immunosorbent assay (ELISA) là phương pháp tiêu chuẩn được 

OIE giới thiệu để kiểm tra bệnh Dịch tả heo châu Phi. 

- Indirect fluorescent antibody (IFA) test là phương pháp kiểm tra xác định bệnh đối 

với các mẫu huyết thanh được lấy từ heo ở các khu vực không có bệnh ASF nhưng 

cho kết quả dương tính trong phép thử ELISA. 

IV. Kiểm soát và phòng ngừa bệnh  

Hiện tại chưa có vắc-xin và thuốc điều trị Dịch tả heo Châu Phi (hiện tại có nhưng 

không hiệu quả), vì vậy giải pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh nên thực hiện như sau 

(FAO, 2009). 

4.1. Phòng bệnh gồm các giải pháp sau: 

4.1.1 Quy định chính sách kiểm dịch nhập khẩu  

Các nước không bị Dịch tả heo Châu Phi phải thận trọng trong việc nhập khẩu heo 

nuôi, heo rừng, heo thịt và các sản phẩm từ thịt heo, kể cả tinh heo, phôi, cũng như dược 

phẩm có chứa các mô heo. Phải cách ly thức ăn và các nguyên liệu có nguy cơ khác được 

nhập khẩu vào nội địa từ mọi con đường (hàng không, cảng biển, cửa khẩu). Hành lý và 

đồ dùng cá nhân phải được kiểm tra kỹ nếu đến từ nước có căn bệnh này. Các đối tượng 

có nguy cơ/đối tượng nghi ngờ được kiểm tra, thu giữ phải được chôn hoặc đốt, tiêu hủy, 

như thức ăn thừa; rác thải từ máy bay/tàu biển đã đi qua hoặc từ những nước có bệnh phải 
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được khử trùng, chôn sâu hoặc đốt để ngăn ngừa sự tiếp xúc của các loài heo rừng đào bới 

tìm thức ăn. 

4.1.2 Kiểm soát việc chăn nuôi heo bằng thức ăn dư thừa  

Chăn nuôi heo bằng thức ăn dư thừa có nguy cơ cao đối với sự phát sinh và lây lan 

bệnh Dịch tả heo châu Phi, vì thức ăn thừa này có thể chứa thịt heo nhiễm bệnh. Nên cấm 

sử dụng thức ăn dư thừa để nuôi heo ở các trang trại có độ an toàn sinh học cao. Trong 

trường hợp chăn nuôi nhỏ lẻ nếu không thể cấm được thì phải hướng dẫn cho họ đun nấu 

trong thời gian ít nhất 30 phút, sau đó để nguội trước khi cho heo ăn. 

4.1.3 Heo phải được nuôi nhốt không được thả rông 

Nên nuôi heo trong cũi/chuồng/khu vực chăn nuôi riêng, không nuôi thả kiếm ăn tự 

do nhằm giảm nguy cơ nhiễm virus ASFV bởi sự đào bới tìm kiếm thức ăn thừa và tiếp 

xúc với heo rừng, đặc biệt là tại khu vực đang có bệnh. 

4.1.4 Nâng cao kiến thức về bệnh  

Khởi đầu từ các bác sĩ thú y địa phương được yêu cầu phải có kiến thức cơ bản về 

Dịch tả heo Châu Phi, để phổ biến cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của nông dân 

và thương lái buôn heo có các kiến thức về bệnh này, để có khi thông tin về heo ốm sẽ 

thông báo cho cán bộ thú y khi nghi ngờ heo bị bệnh này hoặc để thiết lập một mạng lưới 

báo cáo dịch bệnh sau này. 

4.1.5 Hệ thống an toàn sinh học  

Nông dân nên cải thiện hệ thống chăn nuôi của họ để đảm bảo sự an toàn sinh học, 

cụ thể như sau:. 

- Hạn chế người không liên quan vào khu vực chăn nuôi. 

- Phía trước trại phải có biển báo để cảnh báo không tiếp xúc với heo khi đã tiếp 

xúc với heo bên ngoài. 

- Trang trại có hàng rào xung quanh để ngăn chặn heo rừng đào bới rác (tốt nhất là 

hàng rào có 2 lớp cách nhau 1 m) - có hệ thống xử lý chất thải thích hợp. 

- Rửa, làm vệ sinh phương tiện vận chuyển và phun thuốc sát trùng. 

- Công việc vận chuyển /bán heo được thực hiện ngoài khu vực chăn nuôi heo. 

- Thường xuyên làm vệ sinh thiết bị, dụng cụ, đồ dùng trong trại. 

- Công nhân nên thay quần áo và đi ủng chuyên dụng trước khi làm công việc trong 

trại. 
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- Chuẩn bị sẵn nước sát trùng, khay  nước, chậu sát trùng để nhúng ủng, bàn chải để  

vệ sinh vết bẩn trên ủng trước cửa chuồng. 

- Chủ trại và công nhân không nên tiếp xúc với heo ở các trang trại khác. 

- Không trao đổi hoặc dùng chung thiết bị, dụng cụ chăn nuôi giữa các trại. 

- Mua heo từ các nguồn an toàn không có bệnh. 

- Tại các lò mổ phải cẩn thận về việc loại bỏ các mảnh thịt vụn, nội tạng, nước thải, 

chất thải, rác thải từ heo để không trở thành nguồn lây lan bệnh. Đặc biệt là khi cơ sở nằm 

trong khu vực có bệnh. 

4.2. Kiểm soát bệnh bao gồm những giải pháp chính sau đây 

4.2.1 Nâng cao hiểu biết cộng đồng  

Thông tin tuyên truyền về Dịch tả heo Châu Phi định kỳ và khuyến cáo không nên 

sử dụng thức ăn thừa nuôi heo, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đề xuất các phương pháp cải 

thiện các giải pháp an toàn sinh học trong trang trại. Phối hợp với mạng lưới cảnh báo 

dịch bệnh để hướng dẫn các chủ trang trại heo, người chăn nuôi và thương lái thường 

xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi và báo cáo cán bộ thú y khi phát hiện heo bị bệnh/chết 

bất thường hoặc nghi ngờ heo có triệu chứng mắc bệnh này. Đặc biệt là tuyên truyền giáo 

dục cho người dân biết được bệnh này không lây sang người, thịt và sản phẩm có nguồn 

gốc từ thịt heo lành bệnh an toàn đối với người tiêu dùng. Cán bộ thú y phải luôn cập nhật 

thông tin và cung cấp thông tin thường kỳ về tình hình xảy ra dịch bệnh. 

4.2.2 Điều tra giám sát bệnh 

Thông tin giám sát dịch bệnh từ các chủ trang trại, người chăn nuôi và thương nhân 

buôn heo được báo cáo cho cán bộ thú y sẽ là nhân tố chính ban đầu giúp xác định bệnh 

nhanh nhất. Khi phát hiện trang trại heo bị nghi nhiễm Dịch tả heo Châu Phi, cần phải tiến 

hành các biện pháp giám sát nghiêm ngặt trong khoảng thời gian ít nhất 40 ngày, đó là 

thời gian ủ bệnh dài nhất của bệnh này (FAO, 2009). Sau khi phát hiện vật nuôi cuối cùng 

bị bệnh hoặc nghi ngờ đó là căn bệnh này bằng phương pháp kiểm tra các triệu chứng, mổ 

khám và kiểm tra huyết thanh, nếu phòng xét nghiệm xác nhận Dịch tả heo Châu Phi thì 

phải tiến hành điều tra nguyên nhân để biết nguồn gốc phát sinh bệnh, nguyên nhân gây 

bệnh, yếu tố rủi ro và tiếp tục theo dõi bệnh để xác định phạm vi dịch bệnh, khu vực có 

nguy cơ, địa điểm giết mổ heo. 

4.2.3 Kiểm soát sự di chuyển và kiểm dịch động vật (Quarantine and movement control) 

Phải cách ly và kiểm dịch tất cả các trại heo bị nghi ngờ mắc bệnh Dịch tả heo châu 

Phi và cấm việc vận chuyển heo sống, sản phẩm từ heo và các vật thể có thể bị nhiễm 

ASFV trong khu vực. Nếu có heo nuôi thả thì phải đưa vào nuôi nhốt. Trong trường hợp 

có người cần thiết phải rời khỏi trại bị nghi ngờ thì phải thay quần áo, giày dép và khử 
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trùng phương tiện vận chuyển trước. Những điều này được duy trì thực hiện cho đến khi 

việc điều tra bệnh được hoàn thành hoặc đã biết kết quả chẩn đoán bệnh của phòng xét 

nghiệm. 

Thiết lập một khu vực giới hạn kiểm soát bệnh Dịch tả heo châu Phi với bán kính 3 

km (FAO, 2009) và vùng đệm bên ngoài để ngăn chặn dịch bệnh. Nếu cần thiết phải vận 

chuyển thì chỉ vận chuyển hạn chế trong phạm vi vùng đệm bên ngoài trừ trường hợp 

được sự cho phép của cán bộ Thú y hoặc chính quyền địa phương, ví dụ như trường hợp 

vận chuyển heo đến lò mổ. Sự nghiêm ngặt trong vấn đề vận chuyển động vật có thể được 

thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau phụ thuộc vào kết quả kiểm tra bệnh. 

4.2.4 Xác định khu vực an toàn bệnh 

Dịch tả heo châu Phi là một bệnh mang tình địa phương phân bố ở một vài khu 

vực, do đó, nếu các biện pháp kiểm soát vận chuyển heo sống và sản phẩm chăn nuôi 

được thực hiện một cách nghiêm ngặt và hiệu quả thì sẽ cách ly được các khu vực bị 

nhiễm bệnh và các khu vực không có dịch bệnh. 

4.2.5 Tiêu hủy động vật và xử lý xác heo nhiễm bệnh 

Phải tiêu hủy tất cả heo bị nhiễm bệnh và heo cùng đàn vì mọi heo đều có nguy cơ 

nhiễm ASFV. Xử lý xác động vật bằng các phương pháp thích hợp để giảm ô nhiễm hoặc 

giảm sự phát tán virus vào môi trường, giảm vấn đề tiếp xúc với heo rừng, động vật đào 

bới xác hoặc nguy cơ kéo xác đi xa. Chính vì vậy, phải đốt hoặc chôn sâu xác heo nhiễm 

bệnh tại trang trại đó hoặc trong khu vực xảy ra bệnh.  

4.2.6 Hỗ trợ tiền tiêu hủy động vật 

Hỗ trợ tiền tiêu hủy động vật là công cụ quan trọng để tăng hiệu quả cho giải pháp 

thanh toán tất cả các dịch bệnh. Nếu chính phủ không hỗ trợ hoặc có hỗ trợ nhưng không 

nhiều và không kịp thời thì có thể là nguyên nhân dẫn đến chủ sở hữu trại heo bị bệnh 

không thông báo cho chính quyền và chuyển heo đi chỗ khác hoặc giết để tự tiêu thụ hoặc 

bán ở địa phương. Khi tiêu hủy xác động vật bằng phương pháp không thích hợp sẽ là 

nguyên nhân làm gia tăng phát tán dịch bệnh. 

4.2.7 Làm vệ sinh và khử trùng  

Vệ sinh và khử trùng để loại bỏ các chất hữu cơ khỏi các lồng bắt heo và chuồng 

heo là một bước quan trọng trước khi khử trùng. Điều này cũng được áp dụng với các vật 

dụng, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng trong trại, giày dép và thiết bị công cụ 

khác, ngay cả cán bộ nhân viên cũng phải được khử trùng trước khi ra vào trại. 

4.2.8 Kiểm soát côn trùng truyền bệnh 
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Côn trùng hút máu, chẳng hạn ruồi chuồng trại (Stomoxys calcitrans) và côn trùng 

(Glossina mositrans) có khả năng truyền bệnh và phát tán virus trong đàn heo. Vì vậy, trại 

nên tiến hành tiêu diệt côn trùng. 

4.2.9 Kiểm soát bọ ve (Tick control) 

Ve mềm (Ornithodoros) trong chuồng là một vấn đề khó kiểm soát, vì chúng có 

tuổi thọ khá dài và có đề kháng cao với môi trường, chúng có thể tồn tại ngay ở các khe gỗ 

nứt mà không cần hút máu, trong trường hợp này thuốc diệt bọ ve (Acaricides) không thể 

tiếp cận chúng. Chính vì vậy, không nên sử dụng ô chuồng (cũi) đã từng có bọ ve để nuôi 

heo mà nên đốt bỏ và làm cũi mới ở vị trí khác thay thế. 

4.2.10 Sử dụng heo để giám sát bệnh trước khi chăn nuôi heo lứa mới 

Trong trang trại có bệnh Dịch tả heo châu Phi, trước khi nhập heo mới vào nuôi 

tiến hành đưa heo không có sức đề kháng với bệnh này vào nuôi thử nghiệm bệnh trong 

thời gian ít nhất 6 tuần, bằng cách nuôi thả hay đi quanh khu vực. Quan sát các triệu 

chứng và thực hiện các xét nghiệm huyết thanh học cho các con heo này để đánh giá sự tái 

nhiễm. 

4.2.11 Kiểm soát động vật hoang dã 

Ở những quốc gia có dịch Dịch tả heo châu Phi thường xuyên bùng phát (bệnh địa 

phương), nếu heo rừng bị nhiễm virus sẽ làm cho việc loại bỏ căn bệnh khó khăn hơn. Vì 

vậy, chiến lược quan trọng là không để heo nuôi tiếp xúc với heo rừng và heo hoang dã 

(Feral pigs & Wild boars) bằng cách làm hàng rào 2 lớp quanh trại để ngăn ngừa động vật 

hoang dã vào đào bới rác, kiếm ăn trong khu vực trại chăn nuôi heo hoặc giảm số lượng 

heo rừng bằng cách săn bắt chúng để duy trì một số lượng thích hợp trong khu vực quy 

định/vùng kiểm soát; hoặc hạn chế số lượng heo rừng tăng trưởng trong vùng,... Như vậy, 

những thợ săn và thương lái động vật hoang dã có thể là nguồn cung cấp thông tin nahnh 

và chính xác cho các bác sĩ thú y. Mặt khác, phải tiến hành tiêu hủy xác động vật, thức ăn 

dư thừa và các vật dụng bị nhiễm trùng một cách thích hợp để trại không trở thành nơi 

động vật đến đào bới kiếm ăn. 

4.3. Điều trị bệnh. 

Bệnh không có thuốc điều trị. Hơn nữa, vì virus Dịch tả heo Châu Phi có nhiều 

chủng gây bệnh với mức độ nghiêm trọng khác nhau, không có khả năng đề bảo hộ chéo 

giữa các chủng khác nhau, vì vậy rất khó để phát triển vaccine phòng bệnh này (CIDRAP, 

2009). 

4.4. Khuyến nghị  

Bởi bản chất của virus Dịch tả heo Châu Phi có sức đề kháng cao nên nếu bệnh xảy 

ra ở bất kỳ quốc gia nào, rất khó để loại bỏ hoàn toàn. Do đó, các quốc gia không mắc 
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bệnh sẽ phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả căn bệnh này không cho 

chúng xâm nhập vào nội địa. Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã giới thiệu 

các biện pháp cần được thực hiện để ngăn ngừa bệnh động vật xuyên biên giới áp dụng 

cho bệnh Dịch tả heo Châu Phi (FAO, 2007) với những bổ sung sau đây: 

1. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi, phải ngừng ngay 

việc vận chuyển heo sống, các sản phẩm và các vật phẩm bị nhiễm khác khỏi khu vực.  

2. Heo phải được nuôi nhốt, không thả rông. 

3. Lập các trạm kiểm soát động vật để kiểm soát việc vận chuyển động vật trên tất 

cả các con đường giữa các khu vực bị bệnh tật và khu vực an toàn bệnh. 

4. Nâng cao hiểu biết cho người chăn nuôi heo, thương lái bằng cách thiết lập mạng 

lưới cảnh báo và khuyến khích việc cung cấp thông tin dịch bệnh thường kỳ để không gây 

hoang mang trong dư luận, đồng thời tăng cường hiểu biết của cộng đồng để có sự hợp tác 

trong việc phòng bệnh. 

5. Kiểm tra căn bệnh kỹ, cả truy xuất và tiếp tục theo dõi giám sát (tracing 

backwards & forwards) 

6. Đền bù, hỗ trợ tiêu hủy động vật một cách nhanh chóng và đầy đủ cho chủ trại 

heo bị tiêu hủy. 

7. Thực hiện mọi giải pháp để bảo vệ khu vực an toàn bệnh, bao gồm cả công tác 

đánh giá /xem xét lại /cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong khu vực và không 

để bệnh lây lan ra ngoài. 

8. Phát triển phòng xét nghiệm để có thể chẩn đoán Dịch tả heo châu Phi. 

9. Kiểm soát hoặc cấm sử dụng thực ăn thừa để nuôi heo, nếu cần thiết phải sử 

dụng thì phải nấu trước khi sử dụng để nuôi heo. 

10. Tiêu hủy thức ăn thừa từ máy bay và tàu biển đến từ các quốc gia có bệnh một 

cách thích hợp. 

11. Phối hợp và hợp tác với bác sĩ thú y ở các vùng lân cận, các cơ quan liên quan 

và các tổ chức quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của bệnh. 

Sự thành công của các biện pháp kiểm soát dịch Dịch tả heo Châu Phi phụ thuộc 

vào chính sách sau: Tiêu hủy ngay toàn bộ số heo, tiêu hủy nhanh nhất xác động vật, vật 

liệu lót nền, sản phẩm, vật dụng hoặc các vật phẩm khác nhiễm trùng. Làm vệ sinh, khử 

trùng toàn bộ khu vực bị bệnh kể cả các khu vực nghi ngờ nhiễm bệnh. Loại trừ bọ ve và 

côn trùng. Xác định vùng dịch bệnh để kiểm soát sự di chuyển  heo và các sản phẩm. Điều 

tra về dịch tễ học để truy tìm nguồn lây bệnh và sự phát tán dịch. Tiến hành giám sát bệnh 

ở các vùng bị bệnh và nghi ngờ có bệnh. Trại nuôi heo phải thực hiện nghiêm các giải 
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pháp an toàn sinh học, chẳng hạn giảm tối đa việc ra-vào trại, mỗi lần ra-vào trại phải tắm 

rửa, mua heo từ những nguồn có thể tin cậy, phải cách ly ít nhất 30 ngày đối với heo mới 

nhập nuôi trước khi cho nhập đàn, nuôi heo theo mô hình cùng vào - cùng ra (all-in/all 

out), khoảng cách các chuồng xa nhất có thể, ngăn ngừa các loại động vật khác và heo 

rừng vào trong trại v.v.. 

Đối với các quốc gia có bệnh này như là một căn bệnh địa phương thì không nên 

nuôi heo kiểu chăn thả để giảm nguy cơ tiếp xúc với bọ ve mềm trong môi trường sống. 

Có các biện pháp xử lý heo đã khỏi bệnh nhưng có thể là vật chủ mang mầm bệnh ASFV 

trong suốt cuộc đời, đồng thời kiểm soát số lượng heo rừng là những vật truyền tải bệnh. 

Virus Dịch tả heo châu Phi không lây sang người. Tuy nhiên virus có sức đề kháng cao, 

gây bệnh ở heo với tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết rất cao, lây nhiễm trực tiếp và gián tiếp một 

cách nhanh chóng, không có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị, gây ảnh hưởng nặng nề 

cho kinh tế và xã hội. Chính vì những lẽ đó, virus này có thể được sử dụng để làm vũ khí 

sinh học (CIDRAP, 2009). 

KẾT LUẬN 

Bệnh Dịch tả heo châu Phi là bệnh dịch nguy hiểm, làm cho đàn heo chết với tỷ lệ 

có thể lên tới 100%, ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế và khó loại trừ. Cán bộ thú y nên 

thường xuyên cập nhật thông tin về Dịch tả heo Châu Phi để phổ biến, nâng cao kiến thức 

cho nông dân và có thể báo cáo tình hình bệnh kịp thời. Tất cả các lần nghi ngờ có triệu 

chứng bệnh này đều phải tiến hành điều tra dịch tễ học và lấy mẫu kiểm tra chẩn đoán 

bệnh. Trong tương lai gần, Cục Chăn nuôi thú y phải tiến hành giám sát bệnh này một 

cách có hiệu quả, chẳng hạn kiểm soát vùng biên giới, thu thập và tổng hợp mọi loại thông 

tin liên quan đến việc nhập khẩu heo con để tiêu dùng từ người nhập khẩu cho đến con 

đường nhập khẩu, thương lái hoặc giám sát triệu chứng của những con heo được nuôi ở 

những khu vực lân cận, bao gồm cả việc phát triển phòng xét nghiệm để có thể chẩn đoán 

được bệnh Dịch tả heo châu Phi. Tiến hành giám sát bệnh một cách chủ động bằng cách 

lấy mẫu từ những heo được nuôi ở vùng biên giới và những khu vực có nguy cơ tùy thuộc 

vào tình hình dịch bệnh hoặc các yếu tố rủi ro về dịch tễ học. 
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CÔNG ĐIỆN TỐI KHẨN  

Cơ quan: Cục Chăn nuôi,  vụ Thanh tra và kiểm dịch động vật, điên thoại : 0 2501 3474-111 

Địa điểm CX 0621/v 22961   ngày 14/8/2018 

Kính gửi: Tất cả các trưởng trạm kiểm dich 

Tổ chức Thú Y thế giới OIE có báo cáo ngày 1/8/2018 về việc phát hiện dịch tả lợn châu Phi - African 

Swine Fever (có nơi gọi là dịch cúm lợn châu Phi ) xẩy ra Shengiang ở tỉnh Liêu Ninh thuộc vùng đông-

nam nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. ASF là bệnh do virus có động lực cao đối với mọi loại lợn, 

trong đó lợn hoang là vật chủ mang bệnh và ghẻ là vật trung gian  truyền bệnh . Bệnh này là bệnh địa 

phương, là bệnh lạ đối với Thailand và các nước Đông Nam Á, mặc dù bệnh này không lây sang người 

nhưng chúng có khả năng ảnh hưởng lớn tới kinh tế và ngành chăn nuôi heo. Nếu bệnh này xẩy ra thì rất 

khó loại trừ, vì hiện nay chưa có vaccine ngừa bệnh, trong khi đó virus gây bệnh lại có sức chịu đựng cao 

trong môi trường, heo đã khỏi bệnh có thể trở thành vật chủ suốt đời. Hơn nữa bệnh này có động lực rất 

cao, heo mắc bệnh cấp có thể lên đến 100%. Bệnh này có thể lây trực tiếp qua sự tiếp xúc với chất thải của 

heo bệnh, qua hô hấp, ăn thức ăn nhiễm virus, kể cả bị cái ghẻ cắn v.v…Ngoài ra còn do nguyên nhân 

nhiễm virus vào xúc xích, salami  và được sử dụng không qua nấu chín và những thực phẩm này khi sử 

dụng không hết đem chăn nuôi heo. 

Dịch tả heo châu Phi xẩy ra ở Trung quốc khiến cho khu vực Đông Nam- Á và Thailand có nhiều rủi ro 

đối với bệnh ASF, bởi có sự di chuyển động vật và xác động vật trong khu vực, kể cả cơ hội virus nhiễm 

bẩn vào người và thức ăn có nguồn gốc từ thịt lợn chưa được nấu chín. Điều đó có thể gây thiệt hại cho 

Thailand 

Nhằm ngăn ngừa và kiểm soát  bệnh xâm nhiễm vào trong nước một cách có hiệu quả, vụ thanh tra và 

kiểm dịch động vật đã xen xét và thấy cần thiết cho tiến hành kiểm tra và cho phép nhập khẩu, vân chuyển 

động vật và xác động vật  theo các thủ tục sau đây: 

① Kiểm tra tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng theo thực tế và theo các số liệu của OIE 

② Trường hợp nhập khẩu động vật và xác động vật  thì thực hiện theo thông tư của bộ về xuất nhập khẩu 

hoặc quá cảnh động vật và xác động vật  năm 2001 một cách nghiêm ngặt. 

③ Nghiêm ngặt cấp phép vận chuyển động vật trong địa bàn chịu trách nhiệm, nếu phát hiện sự bất 

thường phải báo ngay cho trạm kiểm dịch trong địa bàn để phối hợp kiểm tra . 

④Nghiêm ngặt kiểm tra sự vận chuyển động vật và xác động vật  trong nội địa nhằm xuất khẩu 

Vì vậy thông báo để biết và thực hiện. 

Ông Jirasak Pipatanapongsopom 

Cục phó cục Chăn nuôi đã ký 
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BIÊN BẢN TỐI KHẨN CẤP 

Cơ quan: Cục Chăn nuôi  phòng kiểm soát, phòng và chống dịch bệnh, điên thoại : 02 653 

4444 kết nối 4131-3 

Địa điểm CX 0610.07/v 22903   ngày 21/8/2018 

V/v Giải pháp khẩn cấp đối với việc giám sát và phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi  

Kính gửi: vụ thanh tra và kiểm dịch động vật  

Tổ chức Thú Y thế giới OIE có báo cáo ngày 3/8/2018 về việc phát hiện dịch tả lợn châu 

Phi - African Swine Fever(có nơi gọi là dịch cúm lợn châu Phi ) xẩy ra lần đầu tại trai lợn 

ở tỉnh Liêu Ninh thuộc vùng đông-nam nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Sau đó 

ngày 16/8/2018  có báo cáo về bệnh dịch xẩy ra thêm ở những con lợn đưa vào nhà máy 

giết mổ lợn ở miền Trung Trung Quốc. Qua điều tra phát hiện thấy những con lợn này 

xuất phát từ trại đầu nguồn ở miền Bắc,  điều đó chứng tỏ rằng sự di chuyển lợn bệnh làm 

cho dịch bệnh lây lan rất nhanh từ miền Bắc xuống miền Trung,  khiến cho khu vực Đông 

Nam- Á và Thailand có nhiều rủi ro cao xẩy ra dịch tả lợn châu Phi bởi có sự di chuyển 

động vật- xác động vật trong khu vực, kể cả cơ hội virus nhiễm bẩn vào người và thức ăn 

có nguồn gốc từ thịt lợn chưa được nấu chín để tiêu dùng. 

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh có động lực cao đối với lợn dù không lây từ động vật 

sang người nhưng ảnh hưởng lớn đến kinh tế và ngànhcông nghiệp chăn nuôi lợn bởi vì 

hiện nay chưa có vaccine chủng ngừa bệnh.Vì vậy nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với 

trường hợp có thể xẩy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Thailand, cục Chăn nuôi đề nghị 

các cơ quan lien quan thực hiện nghiêm những nội dung sau đây: 

① Cơ quan Thú y Tỉnh và huyện 

1.1 Giám sát bệnh 

- Định nghĩa bệnh dịch tả lợn châu Phi là “ lợn được nuôi cùng một địa điểm có tỉ lệ 

bệnh 100%, tỉ lệ chết phổ biến khoảng 30%- 100%, còn trong lợn con có thể cao 

tới 80%-100% trong thời gian 1-2 tuần. Triệu chứng biểu hiện trong lợn ở mọi lứa 

tuổi là đột tử, sốt cao, da màu đỏ có điểm xuất huyết  hoặc vết bầm, đặc biệt ở vành 

tai, bụng và chân sau, ngoài ra còn gặp các triệu chứng ở các hệ cơ quan khác, 

chẳng hạn hệ hô hấp, tiêu hóa v.v… bao gồm cả hiện tượng sẩy thai ở mọi giai 

đoạn mang thai . 

- Thông báo nguy cơ rộng rãi  và phổ biến kiến thức cho người chăn nuôi về bệnh 

dịch tả lợn châu Phi , bao gồm cả việc đề nghị nông dân để tâm quan sát triệu 

chứng lợn nuôi, nếu phát hiện lợn chết bất thường hoặc biểu hiện như định nghĩa 

về bệnh dịch tả lợn châu Phi thì người nông dân phải kịp thời báo ngay cho cán bộ 

thú y vùng hoặc thông qua Application DLD 4.0 khai báo bệnh dịch để cán bộ Thú 

y kịp thời vào kiểm tra và ngăn ngừa bệnh dịch lan rộng 
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- Nghiêm ngặt giám sát bệnh và khử trùng các vùng có nguy cơ, chẳng hạn các cơ sở 

chăn nuôi nhỏ lẻ ở các vùng biên giới, nhà máy giết mổ lợn, vùng tập kết lợn v.v.. 

1.2 Thực hiện theo hệ thống an toàn sinh học và nâng cấp hệ thống chăn nuôi. 

- Nghiêm ngặt thực hiện theo hệ thống an toàn sinh học, như : có hàng rào quanh trại 

nhằm giảm cơ hội tiếp xúc với lợn bên ngoài trại; không cho phép người ngoài vào 

trại hoặc khu chăn nuôi; trước khi vào trại mỗi lần phải khử trùng và đổi ủng ; 

không nuôi lợn bằng thức ăn dư thừa, nếu cần thiết phải nấu chin trước khi sử 

dụng; không cho phép phương tiện vận chuyển vào trại nếu cần thiết phải khử 

trùng trước v.v… 

- Khuyến khích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nâng cấp thành trại có hệ thống phòng bệnh 

và chăn nuôi phù hợp ( good farming management GFM ) để giảm nguy cơ nhiễm 

bệnh từ ngoài vào trại và giảm cơ hội lợn trong trại tiếp xúc với lợnkhác. 

1.3  Trường hợp phát hiện lợn có triệu chứng nghi ngờ giống như định nghĩa bệnh. 

- Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh dịch theo quy định của luật pháp về bệnh dịch 

năm 2015. Trong trường hợp phát hiện lợn có triệu chứng nghi ngờ giống như định 

nghĩa bệnh dịch tả lợn châu Phi phải khai báo với cục Chăn nuôi trong vòng 24 giờ 

và thực hiện theo các quy định của cục Chăn nuôi về việc thực hiện giám sát, 

phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch năm 2017một cách nghiêm ngặt. 

- Lấy mẫu từ những con lợn bị bệnh trong đàn hoặc xác lợn gửi để xét nghiệm chẩn 

đoán  bệnhtại viện Thú Y trung ương hoặc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thú 

y trong vùng, đồng thời báo cáo cho cục Chăn nuôi theo địa chỉ 

dcontrol5@dld.go.th. 

1.4  Biện pháp kiểm soát bệnh ( Trong thời gian chờ kết quả xác định của phòng Lab) 

- Lệnh nhốt lợn trong đàn và tách lợn bệnh khỏi lợn lành. 

- Công bố vùng dịch bệnh tạm thời nhằm kiểm soát sự di chuyển lợn và sản phẩm 

thịt lợn trong phạm vi bán kính 5 km từ tâm điểm nghi có bệnh dịch. 

- Chôn xác lợn chết theo các quy định của vệ sinh thú y. 

- Làm vệ sinh ô chuồng,  nền chuồng bằng bột giặt và phun hoặc lát nước thuốc sát 

trùng thuộc nhóm ether, chloroform và hóa chất iodine hoặc sử dụng caustic soda 

cho đều khắp ít nhất một tuần một lần hoặc cho đến khi không còn lợn bệnh. Và bố 

trí chậu nước sát trùng cho những người vào ra khỏi chuồng. 

1.5  Biện pháp kiểm soát bệnh trong trường hợp phòng Lab xác nhận bệnh dịch tả lợn 

châu Phi  

- phòng Lab chuẩn bị sự sẵn sàng  và bắt tay đối phó với trường hợp xẩy ra bệnh 

dịch tả lợn châu Phi bằng cách tiến hành tiêu hủy tất cả lợn trong địa điểm chăn 

nuôi lợn và những vùng có nguy cơ theo công bố của cục Chăn nuôi năm 2015 về 

việc: quy định các nguyên tắc và phương pháp tiêu hủy động vật bị bệnh dịch hoặc 

những động vật có bằng chứng xác đáng nghi mắc bệnh dịch hoặc động vật và xác 

động vật là vật trung gian truyền bệnh. 

mailto:dcontrol5@dld.go.th
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② Cơ quan thú y vùng. 

2.1  Quản lý, khuyến khích và giúp đỡ phối hợp kiểm soát bệnh khi nghi ngờ lợn trong 

vùng  chịu trách nhiệm có các biểu hiện như định nghĩa bệnh dịch tả lợn châu Phi một 

cách sát sao theo các quy định của cục Chăn nuôi . 

2.2  Hỗ trợ những dược phẩm kiểm soát bệnh một cách đầy đủ (Trong thời gian chờ kết 

quả xác định của phòng Lab), nếu không đủ có thể xin hỗ trợ từ cơ qua kiểm soát, 

phòng chống dịch. 

③ Vụ thanh tra và kiểm dịch. 

3.1  nghiêm ngặt kiểm tra việc lén lút nhập khẩu lợn và sản phẩm thịt lợntừ khu vực biên 

giới với các nước láng giềng bằng cách phối hợp với chính quyền và lực lượng biên 

phòng 

3.2  Tăng cường huấn luyện chó đánh hơi để kiểm soát đường biên giới với các nước láng 

giềng và các đường hàng không quốc tế nhằm kiểm tra phát hiện sự lén lút nhập khẩu 

các sản phẩm thịt lợn, đó là những rủi ro có thể đưa bệnh vào trong đất nước. 

3.3  hoãn việc nhập khẩu lợn sống và sản phẩm thịt lợn từ nước Cộng Hòa Nhân Dân 

Trung Hoabao gồm cả những nước có dịch bệnh bệnh dịch tả lợn châu Phi ít nhất là 

90 ngày. 

3.4  kiểm tra ngẫu nhiên các mẫu sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ các nước láng giềng và 

các nước khác để giám sát bệnh. 

3.5  Bổ xung các giải pháp khử trùng khu vực đường biên giới với các nước láng giềng. 

3.6  Tăng cường tìm kiếm thông tin để ngăn ngừa sự lén lút nhập khẩu lợn sữa từ các nước 

láng giềng nhằm làm lợn quay phục vụ tiêu dùng trong nước. 

④ Viện Thú Y Trung Ương và Trung tâm nghiên cứu và phát triển thú y. 

4.1  Chuẩn bị sự sẵn sàng của các phòng Lab quốc gia và phòng Lab vùng để kiểm tra 

chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu Phi , chẳng hạn chuẩn bị hóa chất để kiểm tra chẩn 

đoán bao gồm cả mở rộng tiềm năng khám bệnh của các phòng Lab vùng nhằm có 

khả năng phát hiện bệnh sớm và kiểm soát bệnh nhanh chóng. 

4.2  Trường hợp có mẫu phẩm lợn nghi nhiễm bệnh tả lợn hoặc bệnh PRRS, thì phòng 

Labcũng tiến hành kiểm tra bệnh dịch tả lợn châu Phi nếu kết quả xét nghiệm là 

dương tính đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì phải thong báo ngay cho cục Chăn 

nuôi . 
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BIỆN PHÁP KHẨN CẤP ĐỂ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH DỊCH TẢ HEO 

CHÂU PHI 

Cơ quan: Cục Chăn nuôi Thú y phòng kiểm soát, phòng và chống dịch bệnh  

Điện thoại: 02 653 4444 kết nối 4131-3 

Địa điểm CX 0610.07/v 22903   ngày 21/8/2018 

Vv: Chưa có dịch 

Kính gửi: Thú y vùng 1-9 

Tổ chức Thú Y thế giới OIE có báo cáo ngày 3/8/2018 về việc phát hiện Dịch tả 

heo châu Phi xảy ra lần đầu tại trại heo ở tỉnh Liêu Ninh thuộc vùng Đông-Nam nước 

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Sau đó, ngày 16/8/2018 bệnh ASF được báo cáo ở 

những con heo đưa vào nhà máy giết mổ heo ở miền Trung Trung Quốc. Qua điều tra phát 

hiện thấy những con lợn này có nguồn gốc vận chuyển từ trang trại ở khu vực miền Bắc  

Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ rằng sự di chuyển heo bệnh làm cho dịch bệnh lây lan rất 

nhanh từ miền Bắc xuống miền Trung, khiến cho khu vực Đông Nam Á và Thái Lan có 

nhiều rủi ro cao xảy ra dịch tả heo châu Phi bởi có sự di chuyển động vật- xác động vật 

trong khu vực, và khả năng virus nhiễm sẽ qua người và thức ăn có nguồn gốc từ thịt heo 

chưa được nấu chín để tiêu dùng. 

Bệnh dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan nhanh trên heo, 

bệnh không lây từ heo sang người nhưng ảnh hưởng lớn đến kinh tế và ngành công nghiệp 

chăn nuôi heo bởi vì hiện nay chưa có vaccine chủng ngừa bệnh. Vì vậy, nhằm chuẩn bị 

sẵn sàng đối phó với trường hợp có thể xảyy ra bệnh dịch tả heo châu Phi tại Thái Lan, 

Cục Chăn nuôi Thú y đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm những nội dung sau 

đây: 

① Cơ quan Thú y tỉnh và huyện 

1.6 Giám sát bệnh 

- Định nghĩa bệnh dịch tả heo châu Phi là “ heo được nuôi cùng một địa điểm có tỉ lệ 

bệnh 100%, tỉ lệ chết phổ biến khoảng 30%- 100%, còn trong heo con có thể cao 

tới 80%-100% trong thời gian 1-2 tuần. Triệu chứng biểu hiện trong heo ở mọi lứa 

tuổi là chết đột tử, sốt cao, da màu đỏ có điểm xuất huyết hoặc vết bầm, đặc biệt ở 

vành tai, bụng và chân sau, ngoài ra còn gặp các triệu chứng ở các hệ cơ quan 

khác, chẳng hạn hệ hô hấp, tiêu hóa v.v… bao gồm cả hiện tượng sẩy thai ở mọi 

giai đoạn mang thai . 

- Thông báo nguy cơ về bệnh một cách rộng rãi và phổ biến kiến thức cho người 

chăn nuôi về bệnh dịch tả heo châu Phi, bao gồm cả việc đề nghị nông dân để tâm 

quan sát triệu chứng heo nuôi, nếu phát hiện heo chết bất thường hoặc biểu hiện 
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như định nghĩa về bệnh dịch tả heo châu Phi thì người nông dân phải kịp thời báo 

ngay cho cán bộ thú y vùng hoặc thông qua Application DLD 4.0 khai báo bệnh 

dịch để cán bộ Thú y kịp thời vào kiểm tra và ngăn ngừa bệnh dịch lan rộng 

- Nghiêm ngặt giám sát bệnh và khử trùng các vùng có nguy cơ, chẳng hạn các cơ sở 

chăn nuôi nhỏ lẻ ở các vùng biên giới, nhà máy giết mổ heo, vùng tập kết heo v.v.. 

1.7  Thực hiện theo hệ thống an toàn sinh học và nâng cấp hệ thống chăn nuôi. 

- Nghiêm ngặt thực hiện theo hệ thống an toàn sinh học, như: có hàng rào quanh trại 

nhằm giảm cơ hội tiếp xúc với heo bên ngoài trại; không cho phép người ngoài vào 

trại hoặc khu chăn nuôi; trước khi vào trại mỗi lần phải khử trùng và thay ủng; 

không nuôi heo bằng thức ăn dư thừa, nếu cần thiết phải nấu chín trước khi sử 

dụng; không cho phép phương tiện vận chuyển vào trại nếu cần thiết phải khử 

trùng trước v.v… 

- Khuyến khích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nâng cấp thành trại có hệ thống phòng bệnh 

và chăn nuôi phù hợp ( Good Farming Management-GFM) để giảm nguy cơ nhiễm 

bệnh từ ngoài vào trại và giảm cơ hội heo trong trại tiếp xúc với heo khác. 

1.8  Trường hợp phát hiện heo có triệu chứng nghi ngờ giống như định nghĩa bệnh. 

- Bệnh dịch tả heo châu Phi là bệnh dịch theo quy định của luật pháp về bệnh dịch 

năm 2015. Trong trường hợp phát hiện heo có triệu chứng nghi ngờ giống như định 

nghĩa bệnh dịch tả heo châu Phi phải khai báo với cục Chăn nuôi Thú y trong vòng 

24 giờ và thực hiện theo các quy định của cục Chăn nuôi Thú y về việc thực hiện 

giám sát, phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch năm 2017 một cách nghiêm ngặt. 

- Lấy mẫu từ những con heo nghi bị bệnh trong đàn hoặc xác heo gửi xét nghiệm 

chẩn đoán tại Viện Thú Y Trung Ương hoặc Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

thú y trong vùng, đồng thời báo cáo cho cục Chăn nuôi Thú Y theo địa chỉ 

dcontrol5@dld.go.th. 

1.9  Biện pháp kiểm soát bệnh (trong thời gian chờ kết quả xác định của phòng Lab) 

- Nghiêm cấm vận chuyển heo ra khỏi vùng và tách heo bệnh khỏi heo lành. 

- Công bố vùng dịch bệnh tạm thời nhằm kiểm soát sự di chuyển heo và sản phẩm từ 

heo trong phạm vi bán kính 5 km từ tâm điểm nghi có bệnh dịch. 

- Chôn xác heo chết theo các quy định của vệ sinh thú y. 

- Làm vệ sinh ô, nền chuồng bằng xà phòng và phun hoặc tưới nước thuốc sát trùng 

thuộc nhóm ether, chloroform và hóa chất iodine hoặc sử dụng xút cho đều khắp ít 

nhất một tuần một lần hoặc cho đến khi không còn heo bệnh. Bố trí chậu nước sát 

trùng cho những người vào ra khỏi chuồng. 

1.10  Biện pháp kiểm soát bệnh trong trường hợp phòng Lab xác nhận bệnh dịch tả heo 

châu Phi  

- Chuẩn bị sự sẵn sàng và bắt tay đối phó với trường hợp xẩy ra bệnh dịch tả heo 

châu Phi bằng cách tiến hành tiêu hủy tất cả heo trong địa điểm chăn nuôi heo và 

những vùng có nguy cơ theo công bố của cục Chăn nuôi năm 2015 về việc: quy 

định các nguyên tắc và phương pháp tiêu hủy động vật bị bệnh dịch hoặc những 

mailto:dcontrol5@dld.go.th


  
Page 23 

 
  

động vật có bằng chứng xác đáng nghi mắc bệnh dịch hoặc động vật và xác động 

vật là vật trung gian truyền bệnh. 

② Cơ quan thú y vùng. 

2.1 Quản lý, khuyến khích và giúp đỡ phối hợp kiểm soát bệnh khi nghi ngờ heo trong 

vùng bị nhiễm bệnh, theo dõi các biểu hiện như định nghĩa bệnh dịch tả heo châu Phi 

một cách sát sao theo các quy định của cục Chăn nuôi Thú y. 

2.2 Hỗ trợ những hóa chất diệt khuẩn dùng trong kiểm soát bệnh một cách đầy đủ (trong 

thời gian chờ kết quả xác định của phòng Lab), nếu không đủ có thể xin hỗ trợ từ cơ 

qua kiểm soát, phòng chống dịch. 

③ Vụ thanh tra và kiểm dịch. 

3.1 Nghiêm ngặt kiểm tra việc nhập lậu heo và sản phẩm từ heo từ khu vực biên giới với 

các nước láng giềng bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng 

biên phòng. 

3.2 Tăng cường huấn luyện chó nghiệp vụ trong việc kiểm soát đường biên giới với các 

nước láng giềng, đường hàng không quốc tế, nhằm kiểm tra phát hiện việc nhập lậu 

các sản phẩm từ heo, đó là những rủi ro có thể đưa bệnh vào trong đất nước. 

3.3 Hoãn việc nhập khẩu heo sống và sản phẩm từ heo từ nước Cộng Hòa Nhân Dân 

Trung Hoa bao gồm cả những nước có dịch bệnh bệnh dịch tả heo châu Phi ít nhất là 

90 ngày. 

3.4 Kiểm tra ngẫu nhiên các mẫu sản phẩm từ heo nhập khẩu từ các nước láng giềng và 

các nước khác để giám sát bệnh. 

3.5 Thực hiện các giải pháp khử trùng khu vực đường biên giới với các nước láng giềng. 

3.6 Tăng cường tìm kiếm thông tin để ngăn ngừa việc nhập lậu heo cai sữa từ các nước 

láng giềng nhằm làm heo quay phục vụ tiêu dùng trong nước. 

④ Viện Thú Y Trung Ương và Trung tâm nghiên cứu và phát triển thú y. 

4.1 Chuẩn bị sự sẵn sàng của các phòng Lab quốc gia và phòng Lab vùng để kiểm tra chẩn 

đoán bệnh dịch tả heo châu Phi, chẳng hạn chuẩn bị hóa chất để kiểm tra chẩn đoán, 

phát triển các phương pháp xét nghiệm của các phòng Lab vùng nhằm có khả năng 

phát hiện bệnh sớm và kiểm soát bệnh nhanh chóng. 

4.2 Trường hợp có mẫu bệnh phẩm heo nghi nhiễm bệnh dịch tả heo hoặc bệnh PRRS, thì 

phòng Lab cũng tiến hành kiểm tra bệnh dịch tả heo châu Phi. Nếu kết quả xét nghiệm 

là dương tính đối với bệnh dịch tả heo châu Phi thì phải thông báo ngay lập tức cho 

Cục Chăn nuôi Thú y. 
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Các kiến thức và các giải pháp giám sát bệnh dịch tả heo châu Phi của Thái Lan nằm trong 

tài liệu đính kèm và cũng có thể tìm kiếm phương pháp phòng ngừa bệnh và tình hình dịch 

tả heo châu Phi tại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trng Hoa trong trang mạng của cơ quan 

kiểm soát và phòng chống bệnh của cục Chăn nuôi Thú y. 

Vì vậy kính báo để xem xét thực hiện những phần việc liên quan. 

Ông Jirasak Pipatanapongsopom 

 

Cục phó cục Chăn nuôi Thú y đã ký 
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TỐI KHẨN 

Cv 0604/ 

 

Cục chăn nuôi 

Đường: Payathai, 

Bangkok 10400 

 Tháng 8/2018 

Về việc kiến nghị đăng công báo 

Kính gửi: Thư ký Hội đồng Bộ trưởng 

Tài liệu đính kèm 

1. Công bố của Cục chăn nuôi về việc trì hoãn nhập khẩu hoặc quá cảnh heo 

sống và xác heo từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2018, bao gồm 

sao y bản chính 4 bản. 

2. Số liệu điện tử số lượng 1 đĩa 

Cục chăn nuôi đã ra Công bố của Cục chăn nuôi về việc trì hoãn nhập 

khẩu hoặc quá cảnh heo sống và xác heo từ nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa năm 2018. Căn cứa vào quyền hạn theo điều 6 và điều 33 về Luật về 

bệnh dịch động vật năm 2015 và công bố đó khi được đăng trên công báo thì 

có hiệu lực sử dụng. Những nội dung chi tiết thể hiện trong tài liệu đính kèm. 

Như vậy, nhằm thực hiện những quy định của luật pháp theo công bố 

của Cục chăn nuôi. Cho nên đề nghị đưa Công bố của Cục chăn nuôi đã nêu 

trên đăng trên Công báo. Xin chân thành cảm ơn. 

Vì vậy kính báo để xem xét 

                                                              Trân trọng 

 

 

Ông Sarawit Thanito, cục trưởng đã ký 

Cục trưởng Cục chăn nuôi 

Phòng pháp  chế 

Số điện thoại 026534423 

Fax 026534911 
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CÔNG BỐ CỦA CỤC CHĂN NUÔI (Thái Lan) 

Về việc: Hoãn nhập khẩu hoặc quá cảnh heo sống và xác heo  

từ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa  

2018. 

Tổ chức Thú Y thế giới OIE đã có báo cáo về tình hình dịch sốt heo Châu Phi (African 

Swine Fever) xảy ra trong các trại heo ở tỉnh Liêu Ning (Liaoning Province), nước Cộng 

Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Loại dịch bệnh này có khả năng lan rộng bởi các nguyên nhân 

quan trọng xuất phát từ việc di chuyển heo bệnh hoặc các vật trung gian truyền bệnh hoặc 

xác động vật bị bệnh hoặc chết do bệnh dịch đã nêu trên đến các địa phương khác. 

Nhằm ngăn ngừa bệnh dịch nói trên có cơ hội lây lan vào trong nước gây ảnh hưởng đến 

việc chăn nuôi heo trong nước, căn cứ vào quyền hạn quy định tại điều 6 và điều 33 trong 

pháp luật về dịch bệnh năm 2015, Cục Chăn Nuôi ra công bố sau đây: 

Điều 1. Hoãn nhập khẩu hoặc quá cảnh các sản phẩm có nguồn gốc phát sinh  từ nước 

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sau đây: tất cả các loại heo sống và xác heo, trừ ruột heo 

muối đã qua công đoạn diệt virus gây bệnh sốt heo Châu Phi theo giải pháp quy định của 

tổ chức Thú Y thế giới ( World Oganization for Animal Health: OIE) tại chương mục 

15.1.23, bằng cách muối bởi muối khô (NaCl) hoặc nước muối đậm đặc với Aw <0.8 hoặc 

muối bởi hỗn hợp muối khô có bổ xung phosphate, muối NaCl có nồng độ đậm đặc 

86,5%, Na2HPO4 có nồng độ 10,7% và Na3PO4 có nồng độ 2,8% ( khối lượng/ khối lượng/ 

khối lượng) ở nhiệt độ 12
o
 C trở lên, thời gian ít nhất 30 ngày. 

Điều 2.  Công bố này có thời hạn áp dụng 90 ngày kể từ ngày kế tiếp ngày công bố tại 

công báo. 

Công bố tại   ngày     tháng 8 năm 2018 

 

Ông Sarawit Thanito, cục trưởng đã ký 

( 

(Thông tin ngày 22.08.2018) 
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Poster: Giải pháp kiểm soát, phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi  

African Swine Fever; ASF 

Phương pháp phòng ngừa 

Và sắn sàng đối mặt với  

Bệnh dịch tả heo châu Phi 

Nếu phát hiện triệu chứng bất thường hãy thông báo ngay cho cục Chăn nuôi hoặc 

thông qua App DLD 4.0 

 

Giải pháp kiểm soát, phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi  

African Swine Fever; ASF 

Công việc thực hiện của các cơ quan 

 Cơ quan thú y tỉnh và huyện. 

- Giám sát bệnh và giải pháp kiểm soát bệnh 

- Thực hiện giải pháp an toàn sinh học và nâng cấp hệ thống chăn nuôi 

thích hợp Good Farming Management (GFM) 

- Lấy mẫu gửi kiểm tra chẩn đoán tại phòng Lab quốc gia hoặc Trung Tâm 

Nghiên Cứa và Phát Triển Thú Y chịu trách nhiệm trong địa bàn và báo 

cáo cho cục Chăn nuôi biết theo địa chỉ dcontrol5@dld.go.th. 

 Cơ quan thú y vùng. 

- Quản lý, khuyến khích và phối hợp hỗ trợ kiểm soát bệnh. 

- Ủng hộ dược phẩm phòng chống bệnh, nếu thiếu có thể đề nghị cục Chăn 

nuôi ủng hộ. 

 Vụ thanh tra và kiểm dịch động vật . 

- Nghiêm ngặt kiểm tra việc lén lút nhập khẩu qua biên giới và kiểm tra 

phân tích ngẫu nhiên các mẫu phẩm 

- Hoãn việc nhập khẩu heo sống và sản phẩm heo từ các nước có dịch bệnh 

trong khoảng thời gian 90 ngày. 

 Viện Thú Y Quốc Gia và Trung Tâm Nghiên Cứa và Phát Triển Thú Y. 

- Chuẩn bị sự sẵn sàng của phòng Lab, nếu kết quả kiểm tra dương tính 

phải báo cáo ngay 

 Hiệp hội bác sĩ Thú Y và kiểm soát trại heo Thailand 

- Xây dựng mạng lưới giám sát bệnh và phổ biến kiến thức cho các hội viên 

 

mailto:dcontrol5@dld.go.th
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Thông tin ngày 31.08.2108 Cục trưởng cục Chăn nuôi 

Lệnh cho trạm kiểm dịch động vật kiểm tra ngăn chặn việc nhập khẩu động vật và sản 

phẩm động vật mà người du lịch mang theo nhằm ngăn ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi 

1. Kiểm tra việc nhập khẩu thịt động vật và sản phẩm thịt động vật do du khách mang theo 

2. Phổ biến cho du khách hiểu biết về pháp luật cấm nhập khẩu thịt động vật và sản phẩm 

thịt động vật thông qua biển báo bằng 3 ngôn ngữ Thái, Hoa và tiếng Anh đồng thời thông 

báo cho hàng không công bố nhắc nhở cho du khách biết. 

 

Kiểm soát hành lý của khách du lịch tại sân bay tỉnh ChiangRai (Thái Lan) 
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Kiểm soát hành lý của khách du lịch tại sân bay Bangkok (Thái Lan) 

 

https://dld.go.th 

https://timeline.line.me/post/_dbT4jsJfxBu8xiK-

n3XlYSojYLFXzpRptpWk79o/1153568426005054508 

 

 

 

 

 

 

 

https://timeline.line.me/post/_dbT4jsJfxBu8xiK-n3XlYSojYLFXzpRptpWk79o/1153568426005054508
https://timeline.line.me/post/_dbT4jsJfxBu8xiK-n3XlYSojYLFXzpRptpWk79o/1153568426005054508
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QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC CHĂN NUÔI 

Số 730/2018 

V/v Thành lập Ban xem xét kế hoạch chuẩn bị đối phó với bệnh dịch tả heo châu Phi ở Thái Lan 
                                                           ______________________________  

 Có nhiều báo cáo về bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) đang xảy ra ở nước Cộng Hòa Nhân 

Dân Trng Hoa và bệnh bùng phát ở nhiều khu vực. Điều đó, chứng tỏ rằng bệnh đang lây lan rất  

nhanh, bệnh ASF là bệnh truyền nhiễm cấp tính đối với lợn và hiện nay chưa có vaccine phòng 

bệnh. Điều này, khiến cho khu vực Đông Nam Á bao gồm Thái Lan có nguy cơ cao xẩy ra dịch 

bệnh dịch tả heo châu Phi, bởi có sự di chuyển động vật và xác động vật trong khu vực, đồng 

thời virus có thể lây nhiễm qua con người, du khách và thực phẩm tiêu dùng có nguồn gốc từ 

thịt lợn chưa được nấu chín. Mặc dù, Thái Lan chưa có báo cáo phát hiện bệnh dịch tả heo châu 

Phi nhưng thực sự cần thiết phải chuẩn bị kế hoạch đối phó với với trường hợp bệnh dịch nêu 

trên có thể xẩy ra ở Thái Lan, bằng cách phối hợp giữa chính quyền, thành phần tư nhân, các nhà 

khoa học thuộc các trường đại học và tất cả các đối tượng liên quan đến lợi ích trong ngành 

chăn nuôi lợn. Vì vậy, nhằm thực hiện chủ trương nêu trên một cách thích hợp, có kế hoạch và 

hiệu quả cao hơn nữa, 

 Căn cứ vào quyền hạn theo điều 32, khoản 2 trong Pháp luật về thể chế quản lý quốc gia 

năm 1991, Pháp luật về một số điều bổ xung sửa đổi thể chế quản lý quốc gia ( bản thứ 5) năm 

2002, Cục trưởng cục Chăn nuôi quyết định: 

Điều 1. Thành lập Ban xem xét kế hoạch chuẩn bị đối mặt với bệnh dịch tả heo châu Phi ở 

Thái Lan, thành phần gồm: 

① Mr.Sorawit Thaneto   Cục trưởng cục Chăn nuôi  Trưởng ban 

② Mr.Jeerasak Pipattanapongsophon Cục phó cục Chăn nuôi   Phó ban 

③ Dr. Roongroje Thanawongnuwech  Giáo sư TS bác sỹ Thú y Cố vấn của cục trưởng cục 

 Chăn nuôi về việc kiểm soát, phòng bệnh và sản 

 xuất lợn       thành viên 

④ Dr. Pariwat  Poolperm    Trợ lý Giáo sư TS bác sỹ Thú y Khoa Thú y trường  

đại học Kasetsart    Thành viên 

⑤ Dr. Sujate Chaunchom    Trợ lý Giáo sư , chủ tịch Hiệp hội Thú y kiểm soát 
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 trại lợn Thái Lan   Thành viên 
  

⑥ Dr. Thavajchai Sakpuaram   Trợ lý Giáo sư Bác sỹ thú y  Chủ tịch Hội đồng Thú y 

             Thành viên 

⑦ Mr. Surachai Suthitham    Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi lợn Thành viên 

⑧ Viện trưởng viện Thú Y quốc gia       Thành viên 

⑨ Trưởng phòng kiểm soát , phòng và điều trị bệnh động vật    thành viên 

⑩ Trưởng phòng phát triển hệ thống và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm chăn nuôi   

           Thành viên 

⑪ Trưởng phòng thanh tra và kiểm dịch động vật      Thành viên 

⑫ Trưởng phòng quản lý Thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y   Thành viên 

⑬  Mrs Noppawan Buamethup  bác sỹ , chuyên viên thú y        Thành viên kiêm thư ký 

⑭ Mr Sukum Sontipan bác sỹ , chuyên viên thú y                 Thành viên kiêm trợ lý thư ký 

⑮ Mrss Nuttavadee Pamaranon bác sỹ , chuyên viên thú y   Thành viên kiêm trợ lý thư ký 

 Điều 2. Giao cho Ban quy định tại điều 1 có quyền xem xét kế hoạch chuẩn bị đối mặt với 

bệnh dịch tả heo châu Phi ở Thái cho phù hợp và có khả năng thực hiện một cách có hiệu quả, 

sau đó đệ trình Cục trưởng cục Chăn nuôi xét duyệt. 

 Điều này được thực hiện ngay sau  ngày ký 

Quyết định… tại….ngày 3 tháng 9 năm 2018 

 

           (Mr Sorawit Thaneto) 

         Cục trưởng cục Chăn nuôi 

 




