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Kính gửi: 

  - UBND các huyện, thành phố; 

  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

  - Trung tâm Khuyến nông. 

 

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong 8 tháng đầu năm 2021 

bệnh Cúm  gia  cầm đã xảy  ra tại 07 hộ/06 xã/03 huyện, chết và tiêu hủy 3.116 

con gia cầm, tổng trọng lượng 5.589 kg. Đặc biệt là các ổ dịch Chủng vi rút Cúm 

A/H5N8 đã phát hiện trên địa bàn 03 huyện, cụ thể: tại huyện Tràng Định1 01 hộ 

thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, phát hiện và tiêu hủy 425 con, tổng trọng lượng là 

960 kg; tại huyện Hữu Lũng2 01 hộ ở thôn Đồng Bụt, xã Yên  Bình, phát hiện và 

tiêu hủy 888 con, tổng trọng lượng 355kg; tại huyện Cao Lộc3 01 hộ ở thôn Kéo 

Cặp, xã Hòa Cư phát hiện và tiêu hủy 52 con, tổng trọng lượng là 60kg. 

 Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) từ năm 2014 đến nay, chủng vi rút Cúm 

gia cầm thể độc lực cao A/H5N8 đã xuất hiện, gây bệnh trên gia cầm (giai đoạn 

đầu chủ yếu xảy ra ở trên chim hoang dã), sau đó lây lan nhanh, ở phạm vi rất rộng 

và gây ra dịch bệnh trên gia cầm nuôi. Trong tháng 02 năm 2021, có 07 người tại 

Liên bang Nga được xác định nhiễm vi rút cúm A/H5N8 với các triệu chứng nhẹ 

(theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng về vi rút CGC A/H5N8 

lây từ người sang người).  

Để ngăn chặn kịp thời dịch cúm gia cầm lây lan, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của UBND cấp huyện tại Công văn số 

926/UBND-KT ngày 11/7/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

                                           
1 Phiếu trả lời kết quả số 3750/TYV2-CĐ ngày 13/8/2021 của Chi cục Thú y vùng 2 

(02/02 mẫu Dương tính với vi rút Cúm gia cầm type A, subtype H5N8). 

2 Phiếu trả lời kết quả số 3665/TYV2-CĐ ngày 9/8/2021 của Chi cục Thú y vùng 2 

(01/01 mẫu Dương tính với vi rút cúm gia cầm type A, subtype H5N8). 

3 Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3965/TYV2-CĐ ngày 26/8/2021 của Chi cục 

Thú y Vùng II, kết quả dương tính với vi rút Cúm gia cầm typeA/H5N8. 
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giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút 

Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng. 

2. Tuyên truyền tăng thời lượng trên các phương tiện hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm A/H5N8, nguy cơ dịch 

bệnh lây lan; Tuyên truyền các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện "5 không" trong 

công tác phòng chống dịch bệnh: không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản 

phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không chăn thả rông 

hoặc vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm 

bừa bãi ra môi trường. Khi phát hiện gia cầm có biểu hiện ốm, chết cần báo ngay 

cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn.  

4. Hướng  dẫn người chăn nuôi gia cầm áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học; Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm đầy đủ cho đàn 

gia cầm. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện và khi phát sinh dịch 

bệnh báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS KTTH; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đinh Thị Thu 
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Bảng phụ lục khuyến cáo sử dụng vắc xin Cúm gia cầm 

(Theo khuyến cáo của Cục Thú y, có hiệu lực bảo hộ đối với vi rút CGC 

A/H5N1 nhánh 2.3.2.1c và vi rút CGC A/H5N6 nhánh 2.3.4.4h)  

CHINA 

CÔNG TY HARBIN WEIKE BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT 

NHÀ NHẬP KHẨU: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 

NAVETCO 

TT Tên vắc xin 
Kháng nguyên của vi rút CGC 

có trong vắc xin 

1 
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, 

Inactivated (H5N1 Subtype, Re-5 Strain) 

Chủng vi rút CGC A/H5N1, Re-5 

Strain, vô hoạt. 

CÔNG TY QYH BIOTECH COMPANY 

NHÀ NHẬP KHẨU: CÔNG TY RTD 

TT Tên vắc xin 
Kháng nguyên của vi rút CGC 

có trong vắc xin 

2 
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, 

Inactivated (H5N1 Subtype, Re – 5 Strain) 

Chủng vi rút CGC A/H5N1, Re-5 

strain, 

vô hoạt 

CÔNG TY ZHAOQING DAHUANONG BIOLOGY MEDICINE 

NHÀ NHẬP KHẨU: CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 1 

TT Tên vắc xin 
Kháng nguyên của vi rút CGC 

có trong vắc xin 

3 
Reassortant Avian Influenza (Subtype 

H5N1) Vaccine, Inactivated (Strain Re-1) 

Chủng vi rút CGC A/H5N1, Re-1 

strain, 

vô hoạt 

4 
Reassortant Avian Influenza Virus Vaccine, 

Inactivated (H5N1 Subtype, Re-5 Strain) 

Chủng vi rút CGC A/H5N1, Re-5 

Strain, vô hoạt 
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