
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2953/QĐ-UBND An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch Xây dựng mô hình thí điểm Tái đàn heo trong  

giai đoạn bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa có vaccine tiêm phòng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình 

hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 5542/TB-BNN-VP ngày 02/8/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân 

Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 336/TTr-SNNPTNT ngày 22/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Xây dựng mô hình thí điểm Tái đàn heo trong 

giai đoạn bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa có vaccine tiêm phòng, với những nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Tên Kế hoạch: Xây dựng mô hình thí điểm Tái đàn heo trong giai đoạn 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa có vaccine tiêm phòng. 

2. Đơn vị chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

4. Địa điểm triển khai: Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới và 

Long Xuyên, Châu Đốc.  

5. Mục tiêu kế hoạch: 

- Hỗ trợ 20 - 40 hộ nuôi heo thịt thực hiện nuôi tái đàn với số lượng 400 

con heo thịt, trọng lượng heo con trên 15 kg/con. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả và có khuyến cáo cụ thể cho người chăn nuôi 

về việc tái đàn. 
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6. Nội dung kế hoạch:  

6.1. Tổ chức hội thảo triển khai Kế hoạch: 

Số lượng: 01 cuộc hội thảo. 

Số người tham dự: 75 người. 

Thời gian tổ chức: 01 ngày. 

Địa điểm tổ chức: Thành phố Long Xuyên. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019 

6.2. Xây dựng mô hình thí điểm: 

6.2.1. Chọn hộ tham gia thực hiện Kế hoạch: 

Đối tượng được chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có nhu cầu tái đàn. 

- Đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Có vốn đối ứng khi tham gia thực hiện. 

- Hộ chăn nuôi tại địa bàn xã/thị trấn đã hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

(ổ dịch đã qua 30 ngày). 

- Thực hiện cam kết nếu heo nuôi tái đàn trong Kế hoạch bị dịch bệnh Dịch 

tả heo Châu Phi sẽ không được hỗ trợ tiêu hủy. 

6.2.2. Nội dung hỗ trợ: 

- Chi phí mua con giống: Hỗ trợ mua 400 con heo giống trọng lượng từ 

15kg/con trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 510.000 đồng/con; số hộ nhận hỗ 

trợ: 20 - 40 hộ chăn nuôi tham gia Kế hoạch (tương ứng hỗ trợ 10 - 20 con heo 

giống/hộ), mức hỗ trợ tối đa không quá 10.200.000 đồng/hộ. Con giống có 

nguồn gốc rõ ràng: Mua từ trại Heo giống Việt Thắng,… 

- Hỗ trợ 100% chi phí mua Vaccine, công tiêm phòng các bệnh: Dịch tả, Tụ 

huyết trùng, Lở mồm long móng. 

- Hỗ trợ 100% chi phí mua máy sục khí ozon để sát trùng nước uống cho 

heo: 01 máy/hộ. 

- Hỗ trợ 100% chi phí mua thuốc sát trùng: 02 lít/hộ. 

- Hướng dẫn thực hiện ghi chép sổ sách theo dõi trong quá trình nuôi. 

- Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm mẫu thức ăn chăn nuôi và môi trường 

chăn nuôi (rắn, lỏng) trước khi đưa heo vào nuôi và chi phí xét nghiệm mẫu 

máu, sau 30 ngày nuôi mới (04 mẫu/01 hộ chăn nuôi). 

Sau 30 ngày nếu kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả heo Châu 

Phi: Tiêu hủy, không được hỗ trợ theo quy định. 



3 

 

6.2.3. Phương thức thực hiện: 

* Thực hiện tái đàn theo từng giai đoạn: 

30 ngày kể từ khi tiêu hủy đàn heo hoặc sản phẩm heo bị nhiễm bệnh và đã 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi 

tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở/hộ (tùy tình 

hình thực tế tại cơ sở có giấy cam kết nuôi thử nghiệm) 

Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu 

tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi, khi đó 

mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số heo có thể nuôi tại cơ 

sở/hộ gia đình. 

* Chăn nuôi an toàn sinh học: 

- Chuồng nuôi nên có hàng rào bao quanh nhằm hạn chế con người và động 

vật ra vào. Cần phân biệt khu nhà ở, khu chăn nuôi, khu để thức ăn, khu tập kết 

và xử lý rác thải. Phải bố trí hố sát trùng trước chuồng nuôi. 

- Hạn chế tối đa người ra vào khu vực nuôi, trang bị ủng cho công nhân và 

khách tham quan. Thực hiện vệ sinh trước và sau khi ra vào khu vực chuồng 

nuôi, xử lý ủng sau khi ra khỏi chuồng nuôi bằng cách ngâm trong thuốc sát 

trùng, có thể sử dụng thuốc sát trùng có chứa các hoạt chất Sodium chloride, 

hypochlorites chlorine, formalin, iodine. 

- Heo giống có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch của 

ngành thú y, tốt nhất nên chọn mua giống tại các cơ sở đã được chứng nhận an 

toàn dịch bệnh. Thực hiện tốt việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nhất là các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bắt buộc tiêm phòng bằng vắc xin theo quy định 

tại Phụ lục 07 - Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Thức ăn dùng cho heo ăn tốt nhất nên sử dụng thức ăn công nghiệp có 

nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam.  

- Nguồn nước cho heo uống phải được xử lý chlorine với liều 05-10ppm ít 

nhất 24 giờ trước khi sử dụng hoặc sử dụng nước máy, tốt nhất sử dụng nước đã 

qua xử lý ozon. 

- Đối vối phân và chất thải cần được xử lý bằng hệ thống biogas hoặc đệm 

lót, đảm bảo hoạt động tốt, tiêu diệt được mầm bệnh có trong phân và bảo vệ 

môi trường.  

- Không cho chó, mèo, gà, vịt vào khu vực chuồng nuôi, có biện pháp xử lý 

đối với chuột, ruồi, muỗi trong khu vực nuôi.  

- Không dùng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các dãy chuồng. Trước và sau 

khi sử dụng cần phải vệ sinh sạch sẽ và ngâm vào dung dịch sát trùng, sau đó 
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rửa lại bằng nước sạch và lau khô. 

- Hàng ngày cần quét dọn, thu gom, rửa chuồng nuôi trước khi phun thuốc 

sát trùng. Nên thường xuyên phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi và khu vực 

xung quanh chuồng nuôi. Sau mỗi lần xuất bán heo cần vệ sinh, sát trùng 

chuồng nuôi để chuẩn bị nuôi lứa mới, thời gian trống chuồng ít nhất là 07 ngày.  

- Khi heo nuôi có biểu hiện của bệnh nhiễm thì thông báo với UBND xã, 

phường, thị trấn hoặc Nhân viên Chăn nuôi và Thú y để được hướng dẫn xử lý 

kịp thời, tuyệt đối không được tự mua thuốc thú y về để điều trị.  

* Thức ăn chăn nuôi: 

- Chọn công ty phân phối thức ăn phụ trách 06 huyện, thành phố thực hiện 

mô hình. 

- Bao thức ăn được chiếu xạ, sử dụng hóa chất,…tiêu diệt mầm bệnh trước 

khi chuyển đến trại chăn nuôi (tùy điều kiện thực tế). 

- Không sử dụng thức ăn từ trại này chuyển sang trại khác.  

6.3. Tập huấn nông dân: 

Đối tượng tập huấn: Chọn các hộ tham gia mô hình và một số hộ có nhu 

cầu tập huấn. 

Nội dung tập huấn: Kỹ thuật Chăn nuôi an toàn sinh học. 

Số lượng: 01 lớp/huyện x 04 huyện = 04 lớp tập huấn (25 người/lớp). 

6.4. Lấy mẫu giám sát dịch bệnh DTHCP tại hộ nuôi: 

Thực hiện lấy mẫu môi trường (rắn, lỏng), mẫu thức ăn chăn nuôi, mẫu 

máu heo để gửi xét nghiệm mầm bệnh DTHCP. 

Số lượng mẫu: 04 mẫu/hộ x 40 hộ = 160 mẫu. 

Thời điểm lấy mẫu:  

- Lấy mẫu môi trường (rắn, lỏng): Trước khi đưa heo vào nuôi. 

- Lấy mẫu thức ăn: Trong quá trình nuôi. 

- Lấy mẫu máu: Sau 30 ngày thực hiện nuôi tái đàn. 

6.5. Kiểm tra, giám sát: 

Giám sát các nội dung triển khai trong Kế hoạch gồm: Chăn nuôi theo 

hướng an toàn sinh học, tiêm phòng, tình trạng sức khỏe đàn heo. 

6.6. Hội thảo Tổng kết mô hình: 

Số lượng: 01 cuộc hội thảo. 

Số người tham dự: 80 người. 

Thời gian tổ chức: 01 ngày. 



5 

 

Địa điểm tổ chức: Thành phố Long Xuyên. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

6.7. Thời gian và địa điểm triển khai thực hiện: 

- Thời gian thực hiện mô hình: Từ tháng 12/2019 đến tháng 04/2020 (05 

tháng). 

- Địa điểm thực hiện: Tại các hộ chăn nuôi thuộc 06 huyện, thành phố: 

Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên và Châu 

Đốc. 

6.8. Kinh phí dự kiến:  

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch : 1.086.282.000 đồng. 

Trong đó: 

- Ngân sách Sự nghiệp nông nghiệp :    610.282.000 đồng. 

- Kinh phí đối ứng của dân   :    476.000.000 đồng. 

Kinh phí nguồn Sự nghiệp Nông nghiệp sử dụng trong dự toán được phân 

bổ năm 2019 - Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn 

tỉnh An Giang và dự toán ngân sách nguồn Sự nghiệp Nông nghiệp năm 2020. 

6.9. Tổ chức thực hiện: 

6.9.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chủ trì triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá 

trình thực hiện. 

Chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn giám sát việc 

hỗ trợ thực hiện các hoạt động mua con giống, tiêm phòng và các hoạt động có 

liên quan trong Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định. 

6.9.2. Sở Tài chính: 

Căn cứ nội dung Kế hoạch được phê duyệt, tùy vào khả năng cân đối ngân 

sách, Sở Tài chính xem xét, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để 

thực hiện đúng quy định. 

6.9.3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng 

dẫn thực hiện các điều kiện chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 

6.9.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch:  

Hỗ trợ chỉ đạo, điều hành; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc; tạo điều kiện cho hoạt động Kế hoạch đúng tiến độ. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

tham gia thực hiện Kế hoạch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND: CT, CP, TS, CM và TPLX, TPCĐ; 

- LĐVPUBND tỉnh;  

- Phòng: KTN, HCTC;  

- Lưu VT.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

 

Trần Anh Thư 
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