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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Lấy mẫu giám sát chủ động phát hiện vi rút Cúm gia cầm tại một số chợ, 

điểm thu gom gia cầm và giám sát bị động tại ổ dịch trên địa bàn tỉnh  

do Dự án CDC/Cục Thú y tài trợ.  

  

 Thực hiện Công văn số 13/TY-DT ngày 06/01/2022 của Cục Thú y về 

việc triển khai giám sát vi rút cúm gia cầm do CDC tài trợ năm 2022; Công văn 

số 23/TY-DT ngày 06/01/2022 của Cục Thú y về việc triển khai điều tra ổ dịch 

Cúm gia cầm, Dự án CDC năm 2022;  

 Nhằm tiếp tục chủ động giám sát, phát hiện sớm sự xâm nhập của vi rút 

cúm vào Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng từ đó có cơ sở xây 

dựng biện pháp phòng chống thích hợp, hạn chế sự phát tán, lây lan và gây bệnh 

dịch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát vi rút 

cúm trên gia cầm, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

 Nhằm phát hiện sự xâm nhập và lưu hành của vi rút cúm trên gia cầm 

nhập lậu, gia cầm được thu gom, buôn bán tại các chợ, các vùng nguy cơ cao 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

 1. Giám sát chủ động tại chợ 

1.1. Địa điểm lấy mẫu: 

 - Chợ và điểm thu gom, buôn bán gia cầm tại các chợ trên địa bàn huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng và Thành phố Lạng Sơn. 

 1.2. Đối tượng lấy mẫu: 

 Gia cầm được bán tại các chợ, điểm buôn bán, thu gom gia cầm của các 

huyện có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. 

 1.3. Loại mẫu: 

 - Mẫu dịch ngoáy hầu họng của gia cầm được lấy mẫu (Swab). 

 - Mẫu môi trường: Phân tại các quầy bán gia cầm.  

 1.4. Cách lấy mẫu:  

 - Đối với dịch ngoáy (Swab) hầu họng: lấy theo quy trình thông thường 

hiện nay đang sử dụng; 

 - Đối với mẫu môi trường: 

 + Lấy mẫu phân mới ở ít nhất 05 vị trí khác nhau của lồng bán gia cầm và 

cho vào ống đựng mẫu đã có môi trường bảo quản vi rút cúm; 

 1.5. Số lượng và ký hiệu mẫu: Mỗi chợ, điểm buôn bán, lựa chọn 06 hộ 

bán gia cầm để lấy mẫu với số lượng như sau: 



 1.5.1. Số lượng gia cầm lấy mẫu: 

 - Đối với mẫu dịch ngoáy hầu họng: 

- Tổng số mẫu dịch ngoáy hầu họng tại mỗi địa điểm là 06 mẫu gộp. 

- Cách lấy: Mỗi con gia cầm lấy 01 (một) mẫu dịch ngoáy hầu họng. Sau 

đó, mẫu của 05 con gia cầm đó được cho vào cùng một ống đựng mẫu đã có 

dung dịch bảo quản vi rút cúm (mẫu gộp). Cụ thể như sau: 

+ Đối với địa điểm có bán nhiều gà và vịt: Lấy 03 mẫu gộp của gà và 03 

mẫu gộp của vịt. 

+ Đối với địa điểm có bán gà nhiều hơn vịt, ngan/vịt xiêm: Lấy mẫu gà là 

chủ yếu; Chỉ lấy mẫu vịt và ngan/vịt xiêm nếu địa điểm đó tại thời điểm lấy mẫu 

có nhiều hơn 05 (năm) con vịt và ngan/vịt xiêm) để bảo đảm có đủ mẫu gộp của 

05 con.  

+ Đối với địa điểm có bán nhiều vịt, ngan/vịt xiêm hơn gà: Lấy mẫu vịt, 

ngan/vịt xiêm là chủ yếu; Chỉ lấy mẫu gà nếu địa điểm đó tại thời điểm lấy mẫu 

có nhiều hơn 05 (năm) con gà để bảo đảm có đủ mẫu gộp của 05 con. 

+ Đối với địa điểm chỉ bán gà thì lấy đủ 06 mẫu gộp của gà. 

+ Đối với địa điểm chỉ bán vịt, ngan/vịt xiêm thì lấy đủ 06 mẫu gộp của 

vịt, ngan/vịt xiêm. 

Chú ý: Chỉ trộn mẫu của những gia cầm được lấy tại cùng chợ vào 

trong ống đựng mẫu, kể cả số lượng gia cầm ít hơn 30 con/chợ. Không trộn 

mẫu của gia cầm ở chợ này với mẫu của gia cầm ở chợ khác. 

b) Mẫu môi trường (mẫu phân) 

Mỗi quầy bán gia cầm lấy 05 (năm) mẫu phân mới tại 05 vị trí khác nhau 

bằng 05 tăm bông. Sau đó bỏ 05 tăm bông này vào trong cùng một ống đựng 

mẫu có chứa dung dịch bảo quản vi rút cúm. 

Trường hợp không có mẫu phân tại thời điểm lấy mẫu thì lấy mẫu swab để 

bảo đảm đủ số lượng mẫu cho mỗi địa điểm tại mỗi vòng lấy mẫu. 

1.5.2. Ký hiệu mẫu:   

{Tên tỉnh}- Số thứ tự chợ}-{Vòng lấy mẫu}-{Viết tắt loại mẫu}- Thứ tự 

mẫu}, S: swab, P: phân 

Ví dụ: 

- {LS2V1S1}: là mẫu Swabs hầu họng của hộ bán gia cầm 01 tại chợ Đồng 

Đăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- {LS2V1P}: là mẫu Swabs phân lấy tại chợ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. 



Bảng 1: Số lượng, địa điểm và gia cầm cần lấy mẫu  
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1 

 

Văn Lãng Na Sầm 01 30 01 phân 9 

2 Cao Lộc Đồng Đăng 01 30 01 phân 9 

3 Thành phố Giếng Vuông 01 30 01 phân 9 

4 Lộc Bình Lộc Bình 01 30 01 phân 9 

1.6. Tần suất và thời gian lấy mẫu: 

1.6.1. Tần suất lấy: 

- Mỗi tháng lấy một lần (01 vòng), trong thời gian 02 tuần đầu của các tháng. 

- Đối với mẫu lấy tại chợ giáp biên giới, nếu trong 02 tuần đầu của tháng 

chưa lấy đủ mẫu thì lấy mẫu trong cả tháng để đảm bảo số lượng mẫu. 

1.6.2. Thời gian lấy: Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022 (09 tháng 

tương đương 09 vòng lấy mẫu) 

1.7. Tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu: 

 - Tổ chức lấy mẫu: Phân công cán bộ có kỹ thuật và kinh nghiệm tốt để 

trực tiếp đi lấy mẫu. Cán bộ lấy mẫu có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về 

mẫu theo Biên bản lấy mẫu đính kèm (Phụ lục 2). Sau đó, gửi 01 bản phô tô về 

Cục Thú y (Ban quản lý dự án CDC) và lưu 01 bản tại đơn vị. 

+ Mẫu trong suốt quá trình lấy và vận chuyển đến phòng thí nghiệm được 

chỉ định phải được bảo quản ở nhiệt độ lạnh (< 10oC) và cần được chuyển tới 

phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt. 

+ Trường hợp chưa gửi mẫu đến phòng thí nghiệm được chỉ định thì phải 

bảo quản mẫu ở nhiệt độ lạnh (4oC) tối đa trong vòng 02 ngày sau đó phải gửi 

ngay đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm. 

- Giao nhận mẫu: Khi giao nhận mẫu, các đơn vị phải lập Biên bản bàn 

giao mẫu theo mẫu tại Phụ lục 3.  

1.8. Tổng hợp và báo cáo kết quả: 

- Sau mỗi đợt lấy mẫu, cán bộ được giao nhiệm vụ lấy mẫu hoàn thiện 

chứng từ nộp cho đồng chí Nông Thị Thu Hằng tổng hợp (Yêu cầu bảng biểu 



phải ghi sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa, chữ ký phải rõ ràng, 

không bị nhòe, đối chiếu số liệu phải trùng khớp). 

 1.9. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Các hoạt động lấy mẫu giám sát vi rút cúm ở đàn gia cầm, kinh phí do Ban 

quản lý Dự án CDC hỗ trợ thực hiện.  

1.10. PHÂN CÔNG LẤY MẪU: Gồm 04 nhóm lấy mẫu 

Nhóm Họ và tên Chợ 
Ngày lấy mẫu 

 (Dương Lịch) 

Tổng số mẫu 

(đơn) 

1. Từ V1 – V2  (Tháng 01, 02) 

I 

1. Hoàng Thị Hương (C) 

2. Phùng Thu Hương 

3. Đỗ Tiến Đạt  

4. Hà Đức Quân 

5. Vũ Nhất Cảnh  

Na Sầm 
V1: 17/01 (15/12 ÂL) 

V2: 10/02 (10/01 ÂL) 

30 con gà, vịt 

 05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

II 

1. Nông T.Thu Hằng (C) 

2. Nông Đại Thế  

3. Nông Thùy Linh 

4. Vi Đức Dược 

5. Hà Văn Quang 

Đồng 

Đăng 

V1: 18/01 (16/12 ÂL) 

V2: 11/02 (11/01 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

III 

1. Đàm T. Phương Mai (C) 

2. Đỗ Đức Tuấn  

3. Hà Hải Hoàng 

4. Nguyễn Thị Thu Hà  

5. Phương Quốc Huy 

6. Nguyễn Mai Linh 

Lộc Bình 
V1: 18/01 (/16/12 ÂL) 

V2: 11/02 (11/01 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

IV 

1. Hoàng Thị Thanh (C) 

2. Nguyễn Lê Khánh  

3. Nguyễn Trường Nam  

4. Nguyễn Thị Huyền Trang 

5. Nguyễn Thanh Tùng 

Giếng 

Vuông 

V1: 19/01 (/17/12 ÂL) 

V2: 12/02 (11/01 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

2. Từ V3 – V4 (Tháng 3, 4) 

IV 

1. Hoàng Thị Thanh (C) 

2. Nguyễn Lê Khánh  

3. Nguyễn Trường Nam  

4. Nguyễn Thị Huyền Trang 

5. Nguyễn Thanh Tùng 

Na Sầm 
V3: 7/3 (05/2 ÂL) 

V4: 05/4 (05/3 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

I 

1. Hoàng Thị Hương (C) 

2. Phùng Thu Hương 

3. Đỗ Tiến Đạt  

4. Hà Đức Quân 

5. Vũ Nhất Cảnh 

Đồng 

Đăng 

V3: 8/3 (06/2 ÂL) 

V4: 06/4 (06/3 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

II 1. Nông T.Thu Hằng (C) Lộc Bình 
V3: 8/3 (06/2 ÂL) 

V4: 06/4 (06/3 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 



2. Nông Đại Thế  

3. Nông Thùy Linh 

4. Vi Đức Dược 

5. Hà Văn Quang 

(7 mẫu gộp) 

III 

1. Đàm T. Phương Mai (C) 

2. Đỗ Đức Tuấn  

3. Hà Hải Hoàng 

4. Nguyễn Thị Thu Hà  

5. Phương Quốc Huy 

6. Nguyễn Mai Linh 

Giếng 

Vuông 

V3: 9/3 (07/2 ÂL) 

V4: 07/4 (07/3 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

3. Từ V5 – V6  (Tháng 5, 6) 

III 

1. Đàm T. Phương Mai (C) 

2. Đỗ Đức Tuấn  

3. Hà Hải Hoàng 

4. Nguyễn Thị Thu Hà  

5. Phương Quốc Huy 

6. Nguyễn Mai Linh 

Na Sầm 
V5: 10/5 (10/4 ÂL) 

V6: 08/6 (10/5 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

IV 

1. Hoàng Thị Thanh (C) 

2. Nguyễn Lê Khánh  

3. Nguyễn Trường Nam  

4. Nguyễn Thị Huyền Trang 

5. Nguyễn Thanh Tùng 

Đồng 

Đăng 

V5: 11/5 (11/4 ÂL) 

V6: 09/6 (11/5 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

I 

1. Hoàng Thị Hương (C) 

2. Phùng Thu Hương 

3. Đỗ Tiến Đạt  

4. Hà Đức Quân 

5. Vũ Nhất Cảnh 

Lộc Bình 
V5: 11/5 (11/4 ÂL) 

V6: 09/6 (11/5 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

II 

1. Nông T.Thu Hằng (C) 

2. Nông Đại Thế  

3. Nông Thùy Linh 

4. Vi Đức Dược 

5. Hà Văn Quang 

Giếng 

Vuông 

V5: 12/5 (12/4 ÂL) 

V6: 10/6 (12/5 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

4. Từ V7 – V8  (Tháng 7, 8) 
 

II 

1. Nông T.Thu Hằng (C) 

2. Nông Đại Thế  

3. Nông Thùy Linh 

4. Vi Đức Dược 

5. Hà Văn Quang 

Na Sầm 
V7: 13/7 (15/6 ÂL) 

V8: 02/8 (05/7 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

III 

1. Đàm T. Phương Mai (C) 

2. Đỗ Đức Tuấn  

3. Hà Hải Hoàng 

4. Nguyễn Thị Thu Hà  

5. Phương Quốc Huy 

6. Nguyễn Mai Linh 

Đồng 

Đăng 

V7: 14/7 (16/6 ÂL) 

V8: 03/8 (06/7 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 



IV 

1. Hoàng Thị Thanh (C) 

2. Nguyễn Lê Khánh  

3. Nguyễn Trường Nam  

4. Nguyễn Thị Huyền Trang 

5. Nguyễn Thanh Tùng 

Lộc Bình 
V7: 14/7 (16/6 ÂL) 

V8: 03/8 (06/7 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

I 

1. Hoàng Thị Hương (C) 

2. Phùng Thu Hương 

3. Đỗ Tiến Đạt  

4. Hà Đức Quân 

5. Vũ Nhất Cảnh 

Giếng 

Vuông 

V7: 15/7 (17/6 ÂL) 

V8: 04/8 (07/7 ÂL) 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

5. Từ V9 – V10 (Tháng 9) 

I 

1. Hoàng Thị Hương (C) 

2. Phùng Thu Hương 

3. Đỗ Tiến Đạt  

4. Hà Đức Quân 

5. Vũ Nhất Cảnh  

Na Sầm 
V9: 05/9 (10/8 ÂL)  

 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

II 

1. Nông T.Thu Hằng (C) 

2. Nông Đại Thế  

3. Nông Thùy Linh 

4. Vi Đức Dược 

5. Hà Văn Quang 

Đồng 

Đăng 

V9: 06/9 (11/8 ÂL)  

 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

III 

1. Đàm T. Phương Mai (C) 

2. Đỗ Đức Tuấn  

3. Hà Hải Hoàng 

4. Nguyễn Thị Thu Hà  

5. Phương Quốc Huy 

6. Nguyễn Mai Linh 

Lộc Bình 
V9: 06/9 (11/8 ÂL)  

1 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

IV 

1. Hoàng Thị Thanh (C) 

2. Nguyễn Lê Khánh  

3. Nguyễn Trường Nam  

4. Nguyễn Thị Huyền Trang 

5. Nguyễn Thanh Tùng 

Giếng 

Vuông 

V9: 07/9 (12/8 ÂL)  

 

30 mẫu HH 

05 mẫu MT 

(7 mẫu gộp) 

  

2. Giám sát bị động tại ổ dịch 

2.1. Địa điểm lấy mẫu: Tại các ổ dịch do vi rút CGC A/H5N1, A/H5N6, 

A/H5N8, A/H7N9. 

 2.2. Đối tượng lấy mẫu: Tại các ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

 2.3. Loại mẫu: 

 - Mẫu dịch ngoáy hầu họng và hậu môn của gia cầm được lấy mẫu 

(Swab). 

 2.4. Cách lấy mẫu:  

 - Đối với dịch ngoáy (Swab) hầu họng và hậu môn: lấy theo quy trình 

thông thường hiện nay đang sử dụng 



2.5 Phân công lấy mẫu: 

Khi có ổ dịch xảy ra phòng Quản lý dịch bệnh phối hợp với trạm Chẩn đoán 

xét nghiệm lấy mẫu và hoàn thiện chứng từ 

2.6. Cách thức thực hiện:  

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về hộ chăn nuôi gia cầm nghi mắc 

bệnh CGC, có gia cầm chết nghi do bệnh CGC; thu thập thêm thông tin có liên 

quan để phân tích dịch tễ nhằm xác định nguyên nhân gây ra ổ dịch, mức độ 

phát triển và lây lan của ổ dịch; các biện pháp đã áp dụng và hiệu quả phòng, 

chống dịch bệnh tại hộ có gia cầm bị bệnh, bị chết và 02 hộ xung quanh liền kề 

có nuôi gia cầm; sử dụng bảng câu hỏi điều tra theo mẫu tại Phụ lục I. 

- Thực hiện việc lấy mẫu tại hộ chăn nuôi gia cầm nghi mắc bệnh CGC, 

có gia cầm chết nghi do bệnh CGC (nếu cần thiết hoặc trước đó chưa được lấy 

mẫu xét nghiệm) và lấy mẫu tại 02 hộ chăn nuôi gia cầm liền kề xung quanh. 

Tại mỗi hộ lấy mẫu của 05 con gia cầm; mỗi con gia cầm lấy 01 mẫu dịch ngoáy 

(swab) hầu họng và 01 mẫu swab hậu môn. Các mẫu hầu họng và hậu môn của 

gia cầm trong cùng một hộ được cho chung vào một ống đựng mẫu đã có môi 

trường bảo quản mẫu (mỗi hộ chăn nuôi sử dụng một ống đựng mẫu riêng biệt). 

- Mẫu sau khi lấy phải được bảo quản bằng thùng lạnh (có đá khô hoặc đá 

ướt) và gửi đến phòng thí nghiệm của Chi cục Thú y vùng trong vòng 24 giờ kể 

từ khi kết thúc việc lấy mẫu; mẫu phải được gửi kèm theo bảng thông tin mô tả 

về mẫu (Phụ lục II) và có biên bản giao, nhận mẫu (Phụ lục III). 

 

Để chương trình lấy mẫu giám sát đúng tiến độ và đạt kết quả cao, yêu cầu 

cán bộ tham gia thực hiện hợp đồng nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

  

Nơi nhận : 
- Cục Thú y; 

- Chi cục Thú y vùng II; 

- Trung tâm Chẩn đoán TYTW; 

- Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng chuyên môn, trạm CĐXN; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 1 

 

SỞ NN&PTNT LẠNG SƠN 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ  THÚ Y  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Lạng Sơn, ngày         tháng 01  năm 2022 

 

DANH SÁCH CÁC CHỢ  DỰ KIẾN TỔ CHỨC LẤY MẪU 

 
TT Tên chợ Tên xã, Phường Tên huyện Tần suất 

hoạt động 

của 

chợ/tháng 

(lần) 

Thời gian cụ 

thể chợ hoạt 

động 

Ghi chú 

1 Giếng Vuông P. Hoàng Văn Thụ TP. Lạng Sơn Hàng ngày 01ngày/lần Chợ chính 

2 Na Sầm TT. Na Sầm Văn Lãng 5-6 lần/tháng 05 ngày/phiên Chợ chính 

3 Đồng Đăng TT. Đồng Đăng Cao Lộc 5-6 lần/tháng 05 ngày/phiên Chợ chính 

4 Lộc Bình TT. Lộc Bình Lộc Bình 5-6 lần/tháng 05 ngày/phiên Chợ chính 

5 Đồng Mỏ TT Đồng Mỏ Chi Lăng 5-6 lần/tháng 05 ngày/phiên Dự phòng 

6 Na Dương TT Na Dương Lộc Bình 5-6 lần/tháng 05 ngày/phiên Dự phòng 

7 

Điểm thu 

gom khu tiêu 

hủy 

Xã Hợp Thành Cao Lộc   Dự phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Giám sát chủ động tại chợ) 

Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 

................................., ngày ........... tháng .............năm 2022 

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU 

GIÁM SÁT LƯU HÀNH VIRUS CÚM GIA CẦM 
 

1/ Thôn tin về cán bộ thú y trực tiếp lấy mẫu: 

 - Họ và tên: .......................................................................................................... 

 - Cơ quan: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn - Số 55 - đường Yết 

Kiêu - Phường  Tam Thanh - TP. Lạng Sơn. 

 - Điện thoại: 02053.870.226 

2/ Thông tin về chợ, điểm buôn bán gia cầm: 

 - Tên người có gia cầm được lấy mẫu:............................................................... 

 - Tên chợ, điểm buôn bán: Chợ Lộc Bình - Lộc Bình 

 - Tọa độ địa lý (sử dụng thiết bị GPS đã được cấp và chỉ đo tọa độ tại 

vòng lấy mẫu đầu tiên): 

 + Tọa độ X (Longatitude):................................................................................. 

 + Tọa độ Y (Latitude):........................................................................................ 

 - Địa chỉ (tên xã, huyện, tỉnh): ......................................................................... 

 - Điện thoại của Ban quản lý chợ, chủ điểm buôn bán gia cầm (nếu 

có):..................................................................................................................................... 

 - Bao lâu (ngày) thì chợ, điểm buôn bán gia cầm mở họp một lần? (đề nghị 

khoanh tròn vào một trong các số bên)    1     2      3     4     5      6     7   > 7 

 - Số gia cầm bán mỗi ngày (ước tính) ?:......................................con 

 - Số người bán gia cầm (ước tính)?:..............................................người 

3/ Thông tin về mẫu: 

TT Ký hiệu mẫu 

Loài 

gia 

cầm 

(gà) 

Độ 

tuổi 

ước 

tính 
(tháng) 

Tổng 

đàn 

ước 

tính 

(con) 

Nguồn gốc gia cầm (Xã, huyện, 

tỉnh) hay nhập lậu 

Thời gian lấy 

mẫu 

(ngày/tháng/

năm) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       



7       

 

* Cách ghi ký hiệu mẫu:  

Nhãn mẫu bao gồm các thông tin ký hiệu: Tên tỉnh  - số thứ tự chợ/điểm 

(do Chi cục đánh số) – vòng lấy mẫu (V1 - V12) – viết tắt loại mẫu (S: swab, P: 

phân)  – thứ tự mẫu trong chợ/điểm.  

Ví dụ: Mẫu swab lấy đầu tiên của vòng 1 tại chợ số 3 của tỉnh Lạng Sơn 

được ghi như sau: LS3V1S1.  

4/ Những điều lưu ý khác (nếu có): 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

XÁC NHẬN CỦA  

CHỦ GIA CẦM 

(Ký xác nhận, ghi rõ họ và tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI  

ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM LẤY MẪU 

(Ký xác nhận, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN 
 

 

Họ và tên:............................................................................................................... 

Địa chỉ:........................................................................................................................... 

Nơi buôn bán gia cầm:..................................................................................... 

Tôi đã nhận đủ số tiền hỗ trợ lấy mẫu theo hợp đồng số: 

……/2022/HĐ-CDC5 "V/v lấy mẫu giám sát cúm gia cầm tại chợ và các điểm 

buôn bán, thu gom gia cầm sống" của dự án CDC tài trợ. 

 Tổng số tiền là: ........................................................................................................... 

Trong đó:  

Gà: .............................................................................................................. 

Vịt: ............................................................................................................... 

(Tổng số tiền bằng chữ:......................................................................................................) 

Vậy tôi viết giấy biên nhận này làm chứng từ để thanh toán với quý cơ quan./. 

............................., ngày........tháng........năm 2022 

                                                                Người viết biên nhận  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3: Mẫu biên bản bàn giao mẫu 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẪU XÉT NGHIỆM CÚM GIA CẦM 
 

1/ Đại diện bên giao mẫu: 

 - Họ và tên: …………………………………………….…………………………………………... 

 - Cơ quan: Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn       

Điện thoại 02053.870.226 

2/ Đại diện bên nhận mẫu: 

- Họ và tên : …………………………………………..……………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………….……………..Điện thoại (nếu có):….….……………… 

3/ Thông tin về mẫu: 

TT Ký hiệu mẫu Loài 

gia 

cầm 

(gà, 

vịt, 

ngan) 

 

Độ tuổi 

ước 

tính 

(tháng) 

Tổng 

đàn 

ước 

tính 

của hộ 

bán gia 

cầm 

(con) 

Nguồn gốc gia cầm (xã, 

huyện, tỉnh) hay nhập lậu 

Thời gian lấy 

mẫu 

(ngày/tháng/năm) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        



TT Ký hiệu mẫu Loài 

gia 

cầm 

(gà, 

vịt, 

ngan) 

 

Độ tuổi 

ước 

tính 

(tháng) 

Tổng 

đàn 

ước 

tính 

của hộ 

bán gia 

cầm 

(con) 

Nguồn gốc gia cầm (xã, 

huyện, tỉnh) hay nhập lậu 

Thời gian lấy 

mẫu 

(ngày/tháng/năm) 

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

- Hình thức bảo quản, vận chuyển mẫu khi bàn giao (đề nghị gạch chéo 

vào một trong các ô sau đây): 
 

        Thùng đá                                      Phương tiện khác 

 - Chất lượng mẫu khi bàn giao (dựa vào cảm quan để nhận xét): Đủ yêu 

cầu xét nghiệm. 

4/ Những lưu ý khác (nếu có): 

……………………............................................................................................................................... 

XÁC NHẬN CỦA BÊN GIAO MẪU 

(Ký xác nhận, ghi rõ họ và tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA BÊN NHẬN MẪU 

(Ký xác nhận, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



(Giám sát chủ động tại ổ dịch) 

Phụ lục I: 
 

MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ Ổ DỊCH 
(Sử dụng để phỏng vấn hộ chăn nuôi gia cầm) 

(Kèm theo Công văn số /TY-DT ngày /01/2022 của Cục Thú y)  
 
 

Ngày điều tra  
 

Mã số cán bộ điều tra  
 

Họ tên cán bộ điều tra 

 

Địa chỉ:  
 

Tỉnh  
 
 
 

Huyện  
 
 
 

Xã  
 
 
 

Thôn/ấp  
 
 
 

Mã số hộ chăn nuôi11 
 
 
 

Tên chủ hộ chăn nuôi  
 
 
 

Vai trò của người được phỏng vấn (chủ hộ, 
người quản lý, người làm công, ...)  

 
Tọa độ địa lý của hộ chăn nuôi (cán bộ điều 
tra định vị bằng máy GPS)  

                                           
1 Mã số hộ chăn nuôi: Mỗi ổ dịch sẽ tiến hành phỏng vấn 03 

hộ (01 hộ bị bệnh và 02 hộ không bị bệnh), mã số hộ có bệnh 
được đánh số 1, 02 hộ không có bệnh được đánh số 2 và 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh độ:………………………  
 
Vĩ độ:………………………… 



 
 
 

I. Chi tiết ổ dịch (Chỉ sử dụng cho hộ có gia cầm bệnh) 
 

1. Anh/chị cho biết ngày xuất hiện gia cầm ốm đầu tiên? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Những hiện tượng nào dưới đây anh/chị quan sát được từ gia cầm bệnh? (Chọn một hoặc 
nhiều) 

 

□ Gia cầm chết đột xuất trong một vài ngày  
□ Xuất hiện triệu chứng (dấu hiệu) của bệnh cúm gia cầm  
□ Giảm sản lượng trứng  
□ Giảm ăn  
□ Khác (nêu rõ)___________________________________  
□ Không biết  

3. Ai là người đầu tiên cho rằng gia cầm của anh/chị bị dịch cúm? (Chọn một) 

 
Anh/chị Trưởng thôn/ấp  

□ Thành viên trong gia đình anh/chị □ Khác (nêu rõ)____________________ 

□ Người làm công cho gia đình □ Không biết 

□ Cán bộ thú y xã, thôn/ấp  
4. Anh/chị cho biết số lượng gia cầm ốm theo từng loài? 

 
Loài Tháng tuổi Số con bệnh Số con chết Tổng đàn 

     

     

     
 

5. Anh/chị cho biết những yếu tố nào dưới đây có thể là nguyên nhân gây bệnh cho đàn gia 
cầm của mình. (Chọn một hoặc nhiều) 

 

 Nhập thêm gia cầm mới □ Có □ Không   □ Không biết 

 Việc di chuyển gia cầm của anh/chị □ Có □ Không   □ Không biết 

 Gia cầm của anh/chị tiếp xúc với chim trời □ Có □ Không   □ Không biết 

 Dụng cụ (phương tiện, vật dụng có chứa 
□ Có □ Không   □ Không biết  nguyên nhân gây bệnh…) 

 Con người (khách, người chăn nuôi khác…) □ Có □ Không   □ Không biết 

 Khác (nêu rõ):   



 

 
6. Anh/chị cho biết có hiện tượng gia cầm bệnh hoặc chết với dấu hiệu (triệu chứng) của 

bệnh cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi xung quanh gia đình anh/chị trong khoảng thời 
gian 1 tháng qua không?  

□ Có □ Không □ Không biết 

 
Nếu có, xin anh /chị cho biết ngày, tháng và các dấu hiệu (triệu chứng) quan sát được trên 
gia cầm. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Các thông tin dưới đây được thu thập tại cả hộ có gia cầm bệnh và 02 hộ 
không có gia cầm bệnh. 

 
II. Thông tin chung 

 
7. Anh/chị năm nay bao nhiêu tuổi? (Chọn một)  

□ < 20 tuổi □ 20-29 tuổi □ 30-39 tuổi □ 40-49 tuổi □ ≥ 50 tuổi 
 

8. Hiện tại có bao nhiêu người sống trong gia đình anh chị? ___________ người 
 

9. Xin anh/chị cho biết trình độ học vấn của mình (Chọn một)?  

□  

□  

□ 

 
Không đi học 
 
Tiểu học (cấp 1) 
 
Trung học cơ sở (cấp 2) 

 

□  

□ 

 
Trung học phổ thông (cấp 3) 
 
Khác (nêu rõ)____________________ 

 
10. Gia đình anh/chị có cấy/trồng lúa không?  

□ Có □ Không 

 
III. Chăn nuôi gia cầm 

 
11. Anh/chị cho biết số lượng và lứa tuổi của từng loài gia cầm hiện có của gia đình? 2 (Điền 

vào tất cả các hàng; điền số “0” nếu không nuôi một loài nào đó)   

Loài Số lượng  Tháng tuổi3 
  

Gà   
Vịt   
Ngan/vịt xiêm  

 
  

                                           
2 Đối với hộ có bệnh: tổng đàn trước khi có dịch  

 
3 Nếu nuôi nhiều đàn với các lứa tuổi khác nhau đối với mỗi loài gia cầm, phân biệt các đàn bằng “;”, (ví 

dụ: 2-3; 6; >18 có nghĩa là 03 đàn với các lứa tuổi: i) 2-3 tháng; ii) 6 tháng; và iii) trên 18 tháng tuổi), 

HOẶC ghi “hỗn hợp”. 



 
 
 

Ngỗng 
 

Gà chọi/đá 
 

Chim cút 
 

Bồ câu 
 

Chim cảnh 
 

Khác (nêu rõ)__________ 
 

12. Anh chị có nuôi nhốt chung gà với các loài gia cầm khác không? (Chọn một) 
 

□ Có □ Không □ Không áp dụng
4 

 
13. Anh/chị có chăn nuôi lợn/heo không? 

 

□ Có □ Không 

 
14. Anh/chị tìm hiểu thông tin về chăn nuôi gia cầm từ đâu? (Chọn một hoặc nhiều) 

 

□  

□  

□  

□ 

 
Những người chăn nuôi khác 
 
Cán bộ thú y 
 
Trưởng thôn/ấp 
 
Sách hướng dẫn 

 

□  

□  

□  

□ 

 
TV/đài 
 
Các tổ chức xã hội (Hội Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh,...) 
 
Khác (nêu rõ)___________________________ 
 
Không tìm hiểu thông tin 

 
15. Anh/chị cho biết trong điều kiện bình thường, tỷ lệ thu nhập từ chăn nuôi gia cầm 

chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng thu nhập của gia đình anh/chị? (Chọn một) 
 

□ 0 %  □ Thấp (1 - 50%) □ Trung bình (51 - 75%) □ Cao (> 75%) □ Không biết 
 

16. Anh/chị cho biết mục đích chính của việc chăn nuôi gia cầm của gia đình anh/chị? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

17. Anh chị thường chăn nuôi gia cầm ở đâu vào ban ngày? (Chọn một cho mỗi loài gia cầm). 
 

   Loại hình   Gà  Vịt  Ngan 

   Nuôi nhốt trong chuồng có mái che   □  □  □ 
          

            

   Chỉ nuôi nhốt trên mặt đất có rào bảo vệ (không   □  □  □    mái che, hoặc mái che một phần)     
          

            

   Nuôi nhốt trên cả mặt đất và nguồn nước, có rào   □  □  □    bảo vệ (không mái che, hoặc mái che một phần)     
          

   Thả rông trong khu đất của gia đình   □  □  □ 
          

            

   Thả rông trên đất của gia đình và hàng xóm   □  □  □ 
          

            

   Thả rông và có tiếp xúc với nguồn nước   □  □  □ 
          

            

   Không nuôi   □  □  □ 
          

            

            
 

4 Không nuôi gà, hoặc nuôi gà nhưng không nuôi các loài gia cầm khác 



 
 

18. Anh chị thường nhốt/giữ gia cầm ở đâu vào ban đêm? (Chọn một cho mỗi loài gia cầm). 
 

  Loại hình   Gà  Vịt  Ngan 

  Nhốt trong chuồng có mái che   □  □  □ 
         

          

  Nhốt trên mặt đất có rào bảo vệ (không mái che,   □  □  □   hoặc mái che một phần)     
         

          

  Nhốt trên cả mặt đất và nguồn nước, có rào bảo   □  □  □   vệ gồm (không mái che, hoặc mái che một phần)     
         

  Giữ trong khu đất của gia đình   □  □  □ 
         

          

  Giữ trên khu đất của gia đình và hàng xóm   □  □  □ 
         

          

  Để tự do và có tiếp xúc với nguồn nước   □  □  □ 
         

          

  Không nuôi   □  □  □ 
         

          

 
19. Anh/chị có mua thức ăn bổ sung cho gia cầm không? 

 

□ Có □ Không  
Nếu có, anh/chị ước lượng tỷ lệ phần trăm số thức ăn được mua so với tổng số thức ăn cho 

gia cầm: _____ % □ Không biết 
 
 

20. Anh chị có bán gia cầm sống hoặc sản phẩm gia cầm (trứng, thịt, nội tạng, lông, phân) 
trong khoảng thời gian một tháng qua không? (Chọn một) 

 

□ Có □ Không (Chuyển sang câu 22) □ Không biết (Chuyển sang câu 22) 
 

21. Anh/chị có mang gia cầm sống không bán được về nhà trong khoảng thời gian một tháng 
qua không?  

□ Có □ Không □ Không biết 
 

22. Anh/chị có mua gia cầm sống/sản phẩm gia cầm (thịt, trứng, nội tạng, lông, phân) trong 
khoảng thời gian một tháng qua không? (Chọn một) 

 

□ Có □ Không (Chuyển sang câu 24) □ Không biết (Chuyển sang câu 24) 
 

23. Anh/chị có nhốt riêng số gia cầm sống anh/chị mua trong khoảng thời gian một tháng qua 
(ít nhất 03 ngày) kể từ khi mới mua về không? 

 

□ Có □ Không □ Không mua gia cầm sống 

 
Nếu có, xin cho biết nơi anh/chị nhốt gia cầm mới:  

□  

□ 

 
Trong cùng khu vực đang chăn nuôi các gia cầm 

khác Bên ngoài khu vực chăn nuôi gia cầm 

24. Anh/chị cho biết giá cả gia cầm, sản phẩm gia cầm biến động như thế nào trong tháng qua 
so với các tháng trước đó trong khu vực của mình? (Chọn một) 

 

□ Tăng giá □ Giảm giá □ Giữ nguyên (ổn định) □ Không biết 



 

 
25. Anh/chị cho biết những hoạt động nào dưới đây diễn ra trong khoảng thời gian một tháng 

qua (Chọn một cho mỗi hàng). 
 

    Có  Không  Không biết 

 Anh/chị mua hoặc nhận (được biếu, tặng) gia cầm mới   □  □  □       

 Gia cầm của anh/chị có tiếp xúc với gia cầm khác trong thôn/ấp   □  □  □       

 Gia cầm của anh/chị có tiếp xúc với gia cầm từ thôn/ấp khác   □  □  □       

 Gia cầm của anh/chị có tiếp xúc với chim hoang   □  □  □       

 Cán bộ thú y đến thăm nơi anh chị nuôi gia cầm   □  □  □       

 Người buôn bán gia cầm đến nơi anh chị nuôi gia cầm   □  □  □       

 Người trong cùng ấp đến thăm nơi anh chị nuôi gia cầm   □  □  □       

 Người từ ấp khác đến thăm nơi anh chị nuôi gia cầm   □  □  □       

 Thành viên gia đình hoặc người làm thuê cho gia đình anh/chị trờ về   □  □  □  từ thôn/ấp khác     
        

 
26. Anh/chị có thấy hiện tượng gia cầm của mình chết với tỉ lệ cao bất thường trong khoảng 

một năm qua không? (xin cho biết thời gian, tỷ lệ gia cầm chết, loài gia cầm).  

□ Có, _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________  

□  

□ 

 
Không 
 
Không biết 

 
IV. Chăn nuôi vịt (nếu hộ chăn nuôi không nuôi vịt, chuyển sang câu 32) 

 
27. Anh/chị chăn nuôi vịt theo mục đích gì?  (Chọn một hoặc nhiều) 

 

□ Vịt thịt □ Vịt đẻ □ Khác (nêu rõ)………………… □ Không biết 
 

28. Anh/chị đã cho biết tổng số vịt hiện có của gia đình. Bây giờ, xin anh/chị cho biết thêm 
chi tiết về lứa tuổi và mục đích chăn nuôi vịt?  

 
Mục đích (vịt thịt, vịt đẻ) 

 
Tháng tuổi 

 
Số lượng (con) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Không biết 
 

29. Anh/chị có kết hợp chăn nuôi vịt - thả cá không (dùng chung ao/hồ)? 
 

□ Có □ Không □ Không biết 



 
 

30. Anh/chị có cho vịt chạy đồng không? 
 

□ Có  □ Không(Chuyển sang câu 32) 
 

31. Anh/chị cho vịt chạy đồng ở đâu trong khoảng thời gian một tháng qua? (Chọn một hoặc 
nhiều và cho biết tên địa phương vịt được chạy đồng: ấp, xã, huyện, tỉnh) 

 

□  

□ 

 
Trong thôn/ấp 
 
Thôn/ấp khác trong cùng xã (Cho biết tên thôn/ấp) 

 
______________________________________________________________________ 

□ Xã khác trong cùng huyện (Cho biết tên xã) 
 

______________________________________________________________________ 

□ Huyện khác trong cùng tỉnh (Cho biết tên xã và huyện) 
 

______________________________________________________________________ 

□ Tỉnh khác (Cho biết tên huyện và tỉnh) 
 

______________________________________________________________________ 

□ Không biết 
 

V. An toàn sinh học 
 

32. Anh/chị thường vệ sinh nơi nuôi nhốt gia cầm bằng cách nào? (Chọn một hoặc nhiều) 
 

□ Quét dọn □ Tiêu độc □ Khác:________ □ Không vệ sinh 
 

33. Bao lâu anh/chị quét dọn nơi nuôi nhốt gia cầm một lần? (Chọn một) 
 

□ Hằng ngày □ Hằng tuần □ Hằng tháng 

□ Sau mỗi đợt bán gia cầm □ Khác_________ □ Không bao giờ 
 

34. Bao lâu cán bộ thú y đến thăm nơi chăn nuôi gia cầm của anh/chị một lần? (Chọn một) 
 

□ Hằng tuần □ Hằng tháng □ Hằng quý  

□ Vào dịp chủng ngừa cúm gia □ Khác_________ □ Không bao giờ 

cầm 
 

35. Lái buôn gia cầm có vào nơi chăn nuôi gia cầm của anh/chị không? 
 

□ Có □ Không 
 

36. Anh/chị có rửa tay sau khi tiếp xúc với gia cầm không? 
 

□ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Hiếm khi □ Không bao giờ 
 

37. Anh/chị có mang dụng cụ bảo hộ khi tiếp xúc với gia cầm không?, Xin cho biết loại 
dụng cụ bảo hộ được sử dụng (ủng, găng tay, …) 

 

□ Thường xuyên: ____________  □ Thỉnh thoảng:_____________  □ Không bao giờ 
 

38. Anh/chị làm gì đối với gia cầm ốm? (Chọn một hoặc nhiều) 



 

 

□ Cách ly khỏi những gia cầm khác 
□ Thông báo cán bộ thú y □ 

Thông báo trưởng ấp 

 

 

□ Giết mổ để ăn  

□ Bán 

□ Không làm gì  

□ Điều trị bằng thuốc 
 
 
 

39. Anh/chị làm gì đối với gia cầm chết? (Chọn một hoặc nhiều) 
 

□ Thông báo cán bộ thú y 

□ Thông báo trưởng ấp  

□ Ném ra /đồng/sông/kênh rạch 

 

□ Bán 

□ Chôn/đốt  

□ Không làm gì 

□ Giết mổ để ăn 
 
 

40. Anh/chị có tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho số gia cầm hiện tại không?
5
 

□ Có  
□ Không(Chuyển sang câu 43) 

 
□ Không biết(Chuyển sang câu 43)  
 Nếu có, xin anh/chị cho biết:




 Ngày tiêm phòng vắc xin gần đây nhất:_________________ □ Không biết




 Số lượng gia cầm được tiêm phòng vào thời điểm trên
 

Gà:___________%) □ Không biết □ Không nuôi gà  
Vịt:__________(%) □ Không biết □ Không nuôi vịt 

 
41. Anh/chị đã nhập thêm bao nhiêu gia cầm mới từ thời điểm tiêm phòng trên? (ghi ‘0’ nếu 

không nhập thêm gia cầm)  
Gà:_______ □ Không biết 

Vịt:_______ □ Không biết 
 

42. Ai tiêm phòng vắc xin cho gia cầm anh/chị? (Chọn một hoặc nhiều)  
□ Anh/chị □ Cán bộ thú y/cán bộ tiêm phòng từ thôn/ấp 

□ Thành viên gia đình anh/chị 
khác 

□ Khác (nêu rõ)_______________________ 
□ Người làm công cho gia đình anh/chị 

□ Không rõ 
□ Cán bộ thú y/cán bộ tiêm phòng trong  

thôn/ấp   
43. Anh/chị có nghe nói về sự xuất hiện của dịch cúm gia cầm trong thôn/ấp trong tháng qua 

không?   
 
 

5 Đối với hộ có bệnh: tiêm phòng gia cầm trước khi xảy ra dịch 



 

 

□ Có □ Không 
 

44. Anh/chị có bao giờ nghĩ rằng gia cầm của anh chị có thể bị mắc bệnh cúm không? 
 

□ Có □ Không 

 
Nếu có, xin cho biết lý do tại sao?............................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 



Phụ lục II: 
 

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU 
(Kèm theo Công văn số /TY-DT ngày /01/2022 của Cục Thú y)  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………….., ngày……….tháng….năm 2022 

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU  
GIÁM SÁT LƯU HÀNH VI RÚT CÚM GIA CẦM  

(Áp dụng cho mỗi hộ có gia cầm được lấy mẫu) 

 

1. Thông tin về cán bộ thú y trực tiếp lấy mẫu: 
 

- Họ và tên: 

……………………………………………………………….. 
 

- Cơ quan:  

…………………………………………………….…….…… 
 

- Điện thoại (nếu 

có):………………………………………….…….....….. 
 

2. Thông tin về hộ có gia cầm được lấy mẫu: 
 

- Tên chủ hộ:………...........................….………..……………….. 
 
- Toạ độ địa lý (sử dụng thiết bị GPS đã được cấp và chỉ đo toạ độ tại vòng lấy 

mẫu đầu tiên):  
+ Toạ độ X (Longatitude): ..........................................................................  
+ Toạ độ Y (Latitude): ................................................................................  
- Địa chỉ (tên xã, huyện, tỉnh):……………………..……………………… 

 
- Tổng đàn gia cầm các loại (con): .............................................................  
3. Thông tin về mẫu:  

 TT Ký hiệu 

Loài gia 

cầm 

Độ tuổi 

ước Tổng đàn 

Thời gian lấy 

mẫu 

  mẫu* (gà) 

tính 

(tháng) (con) 

(ngày/tháng/

năm) 
 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

4. Những lưu ý khác (nếu có):     
……………………………………………………………………………….....  

XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI 

CHỦ GIA CẦM ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM LẤY MẪU 

(Ký xác nhận, ghi rõ họ và tên) (Ký xác nhận, ghi rõ họ và tên) 
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