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(Tính từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021) 

 

1. Tình hình dịch bệnh: 

1.1. Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò: 

Trong tuần, bệnh Viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 02 

ổ dịch mới tại Thắng Lợi (Hạ Lang), Đại Sơn (Quảng Hòa) và mắc rải rác tại các 

địa phương với tổng số gia súc mắc bệnh là 988 con trâu bò, chết 56 con. So với 

tuần trước, số gia súc mắc bệnh tăng 781 con, số chết tăng 29 con. 

Trong năm 2021, trên toàn tỉnh đã có 7.624 con trâu, bò mắc bệnh Viêm da 

nổi cục (trong đó 16 con trâu, 7.608 con bò), chết 472 con gia súc của 4.097 hộ, tại 

688 thôn/xóm, thuộc 137 xã/phường/thị trấn ở 10 huyện, Thành phố; Hiện nay, trên 

toàn tỉnh có 92 xã/thị trấn qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh, còn 45 

xã/phường/thị trấn chưa qua 21 ngày. 

Tính từ khi phát dịch đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 4.429 hộ chăn nuôi 

trên địa bàn 731 thôn/xóm, thuộc 144 xã/phường/thị trấn thuộc 10 huyện, Thành 

phố làm mắc 8.248 con gia súc, trong đó chết 556 con gia súc. 

1.2. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: 

Trong tuần qua, bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên toàn tỉnh phát sinh thêm 07 ổ 

dịch mới tại các xã Cô Ba, Hồng Trị (Bảo Lạc); Đình Phong, Đàm Thủy (Trùng 

Khánh); Tự Do, Phi Hải (Quảng Hòa);  Thái Cường (Thạch An); và mắc rải rác tại 

hầu hết các địa phương với tổng số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy là 337 con lợn 

các loại (51 con lợn nái và 286 con lợn thịt) với trọng lượng 14.868 kg. So với tuần 

trước, số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy tăng 187 con, trọng lượng lợn tiêu hủy 

tăng  7.146 kg. 

Tính từ 01/01/2021 đến ngày 25/7/2021, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã làm 

mắc và buộc tiêu hủy 2.978 con lợn các loại (trong đó 554 con lợn nái và 2.424 con 

lợn thịt) của 548 hộ chăn nuôi/162 thôn, xóm/73 xã, phường, thị trấn/10 huyện, 

thành phố với tổng trọng lượng tiêu hủy là 141.456 kg. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 

38/73 xã, phường, thị trấn đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh; còn 35 

xã, thị trấn chưa qua 21 ngày gồm các xã Thượng Hà, Kim Cúc, Cô Ba, Hồng Trị 

(Bảo Lạc); Đức Hạnh (Bảo Lâm); Trung Phúc, Quang Hán, Ngọc Côn, Ngọc Khê 

Đình Phong, Đàm Thủy (Trùng Khánh); TT Quảng Uyên, Chí Thảo, Phúc Sen, 
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Độc Lập, Đại Sơn, Tự Do, Phi Hải (Quảng Hòa); Minh Tâm, Vũ Minh (Nguyên 

Bình); Lê Lai, Vân Trình, Thái Cường (Thạch An); Cô Ngân (Hạ Lang); Đa 

Thông, Lương Can (Hà Quảng); Vĩnh Quang, Đề Thám, Sông Hiến, Hưng Đạo 

(Thành phố); Hồng Việt, TT Nước Hai, Đức Long, Bạch Đằng, Hoàng Tung (Hòa 

An). 

1.3. Dịch Cúm gia cầm 

Trong tuần qua, trên toàn tỉnh không có ổ dịch mới phát sinh. 

Nhận định tình hình: 

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò và Dịch tả 

lợn Châu Phi tại các địa phương tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới và tái phát trở lại 

tại một số ổ dịch đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh với tổng số 988 

con trâu bò mắc bệnh Viêm da nổi cục và 337 con lợn các loại mắc bệnh và buộc 

tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi. Đối với bệnh Cúm gia cầm chưa phát hiện ổ dịch 

mới trên địa bàn tỉnh nhưng với tình hình thời tiết nắng nóng xen lẫn những cơn 

mưa ẩm như hiện nay làm giảm sức đề kháng của vật nuôi và là điều kiện thuận lợi 

cho ruồi, muỗi, ve mòng phát triển...; việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học 

để phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế; mầm bệnh còn tồn tại, lưu hành tại các địa 

phương... Vì vậy, trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan 

là rất cao. 

2. Các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai:  

- Trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh, các địa phương đã chỉ đạo ngành chức 

năng tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm 

gia cầm trên địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. 

- Lấy mẫu gửi xét nghiệm nhằm giám sát phát hiện mầm bệnh và sự lưu hành 

của mầm bệnh để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Số lượng 

mẫu bệnh phẩm đã lấy gồm: 03 mẫu biểu mô xét nghiệm bệnh Viêm da nổi cục, kết 

quả 3/3 mẫu dương tính; 09 mẫu phủ tạng lợn xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, kết quả 8/9 mẫu xét nghiệm dương tính; 01mẫu xương ống bò xét nghiệm bệnh 

Tụ huyết trùng, kết quả âm tính;  

- Các địa phương tiếp tục tiêm phòng vắc xin nhằm bao vây, khống chế các ổ 

dịch Viêm da nổi cục trên trâu bò, tuy nhiên tiến độ rất chậm so với kế hoạch đề ra, 

tính đến nay toàn tỉnh tiêm được hơn 52.000 con trâu bò. Hiện nay, Chi cục vẫn 

thường xuyên cung ứng vắc xin Viêm da nổi cục cho các địa phương tiếp tục triển 

khai thực hiện với tổng số văc xin đã cung ứng là 68.725 liều.  

3. Một số khó khăn, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch 

- Trong thời gian gần đây, tại một số địa phương đã chủ quan, lơ là trong  

công tác phòng, chống dịch nhất là tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch 



3 

Viêm da nổi cục, mặc dù kết quả tiêm phòng đạt rất thấp, dẫn đến dịch bệnh tiếp 

tục phát sinh và tái phát trở lại sau một thời gian dài không có ca bệnh phát sinh. 

- Hệ thống thú y viên ở cơ sở tại các địa phương còn thiếu, một số làm công tác 

kiêm nhiệm không có chuyên môn về thú y, do vậy ảnh hưởng lớn đến công tác giám 

sát, cập nhật số liệu và báo cáo dịch bệnh theo quy định. 

- Địa hình chủ yếu là miền núi, chia cắt; chăn nuôi chủ yếu theo phương thức 

nhỏ lẻ, hộ gia đình nên khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học 

vào trong chăn nuôi, gây khó khăn cho việc xử lý, khoanh vùng, khống chế dịch 

bệnh. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

Để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn Châu 

Phi; ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ 

đạo về phòng, chống dịch bệnh động vật của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT và của cơ quan chuyên môn./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Thú y; 

- Chi cục Thú y vùng 2; 

- Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện, TP;  

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TY. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Đạt 
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