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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm  

tại thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên  

 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh trên đàn gia 

cầm và các biện pháp tổ chức triển khai trên địa bàn xã Minh Dân, huyện Hàm 

Yên như sau: 

1.  Tình hình dịch bệnh 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngày 02/4/2020, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Hàm Yên và UBND xã Minh Dân, huyện Hàm Yên kiểm tra dịch bệnh gia cầm 

tại hộ gia đình ông Lý Chuyên Gia, thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm 

Yên có gia cầm chết bất thường không rõ nguyên nhân. 

Tổng đàn gia cầm hiện có của hộ gia đình: 180 con, trong đó: 

- Đàn gà: Tổng số 154 con (gồm 50 con gà mái đang đẻ và 104 con gà 

tuổi từ 45 đến 50 ngày). Đã có 22 con gà tuổi từ 45 đến 50 ngày bị chết trong 

mấy ngày gần đây. 

- Đàn vịt: Tổng số 12 con được 30 ngày tuổi; chết 08 con. 

- Đàn ngan: Tổng số 14 con được 30 ngày tuổi. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành lấy 02 mẫu bệnh phẩm và gửi 

Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương để xác định nguyên nhân gây bệnh. 

2. Kết quả chẩn đoán bệnh: Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 03/4/2020, Trung 

tâm Chẩn đoán thú y Trung ương có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 1782/CĐ-

XN kết luận: Mẫu bệnh phẩm gia cầm của hộ ông Lý Chuyên Gia, thôn Ngòi Khang, 

xã Minh Dân, huyện Hàm Yên dương tính (+) bệnh cúm gia cầm type A/H5N6. 

 3. Các biện pháp đã triển khai thực hiện 

- Tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm của hộ ông Lý Chuyên Gia ở thôn 

Ngòi Khang,  xã Minh Dân, huyện Hàm Yên theo quy định. 

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã Minh Dân thực hiện nghiêm 

việc nuôi nhốt gia cầm, giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia cầm trên địa 

bàn toàn xã, đặc biệt chú trọng tại thôn Ngòi Khang và các thôn giáp ranh. 

- Tiến hành thống kê toàn bộ đàn gia cầm và theo dõi, giám sát tình hình 

dịch bệnh gia cầm trên địa bàn toàn xã; lập kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm gia 

cầm trên địa bàn toàn xã. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y thường trực theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp với huyện Hàm 

Yên và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo và kịp thời đề xuất các biện 

pháp nhằm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.  
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4. Đề nghị 

a)UBND huyện Hàm Yên 

- Thực hiện việc vệ sinh, khử trùng trên địa bàn toàn xã Minh Dân. Tại 

thôn Ngòi Khang thực hiện 01 lần/ngày, các thôn khác thực hiện 02 lần/tuần. 

- Ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm type A/H5N6 trên địa bàn 

xã Minh Dân theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định tại 

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

nghiệp và PTNT, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và an toàn đối với người tham gia 

phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng tuyên truyền, hướng dẫn người 

chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm thực hiện nghiêm các quy định về vệ 

sinh thú y trong chăn nuôi; thực hiện nghiêm "5 không" trong phòng chống dịch 

cúm gia cầm: Không nuôi thả rông gia cầm; Không mua, bán gia cầm bị bệnh; 

Không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc; Không  giấu dịch; 

Không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường. 

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan như Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cử cán bộ xuống các xã trên địa bàn 

huyện kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, nếu phát hiện có gia cầm 

ốm, chết không rõ nguyên nhân phải xác minh và xử lý kịp thời. Thực hiện báo 

cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, kết quả phòng, chống vào 16 giờ hằng ngày 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y). 

- Chỉ đạo cơ quan Y tế huyện kiểm tra, theo dõi sức khỏe của các hộ gia 

đình có gia cầm phải tiêu hủy và các hộ xung quanh. 

b) Đề nghị Uỷ ban nhân dân  tỉnh  

- Chỉ đạo và cho phép UBND huyện Hàm Yên sử dụng kinh phí dự phòng 

của huyện để triển khai thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh bệnh cúm gia cầm 

type A/H5N6 trên địa bàn. 

- Cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y cấp cho UBND huyện Hàm Yên 180 lít thuốc khử trùng (nguồn dự phòng năm 

2020) để phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại xã Minh Dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND huyện Hàm Yên (Phối hợp); 

- Sở Y tế (P/hợp) 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phối hợp); 

- UBND xã Minh Dân (Phối hợp); 

- Chi cục CN và TY; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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