
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
     

Số:        /SNN-CNTY 

 
V/v thông báo hết bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Ninh Bình, ngày      tháng  5  năm 2020 

     Kính gửi:  

    - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố; 

    - Sở Thông tin và Truyền thông; 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

    - Báo Ninh Bình; 

    - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Trên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện 

từ ngày 08/3/2019 tại hộ ông Nguyễn Xuân Hải, thôn Bạch Cừ, xã Ninh 

Khang, huyện Hoa Lư. Sau đó đến tháng 5/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã 

lây lan trên diện rộng ở hầu hết các xã phường và thị trấn và kéo dài đến đầu 

năm 2020; dịch bệnh đã xảy ra tại 13.711 hộ/1.215 thôn/142 xã, phường, thị 

trấn/8 huyện, thành phố với tổng số lợn bị chết, tiêu hủy là 108.813 con (trong 

đó lợn nái, đực giống là 22.207 con; lợn thịt, lợn con là 86.606 con) với tổng 

trọng lượng tương ứng là 6.345.546 kg. 

 Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền 

với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân đến ngày 22/4/2020, ổ 

dịch cuối cùng đã được khống chế. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

toàn tỉnh đã được khống chế, không phát sinh lợn ốm chết. Hiện nay, tất cả các 

ổ dịch đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm, chết, phải tiêu hủy do bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

 Tính đến ngày 22/5/2020, tất cả  xã, phường và thị trấn xảy ra bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi đã được UBND các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn 

thẩm định điều kiện công bố hết dịch, đồng thời ra quyết định công bố hết 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, phường và thị trấn của 8 huyện 

và thành phố.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình trân trọng thông báo để các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân liên quan biết để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trở lại 

bình thường theo quy định của pháp luật. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá 



nhân có liên quan tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi đồng thời tăng cường  thông tin, tuyên truyền để người dân tuân thủ 

nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh và áp dụng tốt các biện 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan gây 

thiệt hại. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT,CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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