UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày25 tháng 5 năm 2021

Số: 102/BC-SNNPTNT

BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh động vật từ đầu năm 2021 đến nay
và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Công văn số 2746/BNN-TY ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh
VDNC trên trâu, bò;
Thực hiện Công văn số 677/UBND-NCTH ngày 19 tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh
Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (PTNT) báo cáo tình hình dịch bệnh động vật từ đầu năm 2021 đến nay và
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình chăn nuôi: Chăn nuôi của tỉnh Hậu Giang còn mang tính chất
nhỏ lẻ, chưa có nhiều cơ sở, trang trại quy mô lớn, chủ yếu là nuôi vịt chạy đồng.
Tổng đàn gia súc, gia cầm theo số liệu báo cáo tình hình sản xuất nông lâm
thủy sản quý I năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang như sau:
- Tổng đàn trâu: 1.498 con.
- Tổng đàn bò: 3.608 con.
- Tổng đàn heo: 103.556 con.
- Tổng đàn gia cầm: 4.317.310 con (trong đó, đàn gà 1.587.830 con).
- Tổng đàn chó, mèo: 42.165 con/31.044 hộ.
2. Tổ chức bộ máy thú y:
- Hiện tỉnh Hậu Giang đang áp dụng mô hình Chi cục Chăn nuôi, Thú y Thủy sản, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi cục Thủy sản với Chi cục Chăn
nuôi và Thú y kể từ ngày 20/10/2020 với 11 Trạm trực thuộc (08 Trạm Chăn nuôi
và Thú y; 02 Trạm Thủy sản; 01 Trạm Kiểm dịch động vật). Sau khi được thành
lập, không còn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như trước đây của 02 đơn vị.
- Tổng số nhân sự hiện có của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản là 170
người. Trong số này có 12 công chức; 129 viên chức; 01 Hợp đồng Nghị định số
68; 28 hợp động lao động thực hiện công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.
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II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT VÀ CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG DỊCH TỪ ĐẦU NĂM 2021 ĐẾN NAY
1. Tình dịch bệnh động vật:
- Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 01 ổ
dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào ngày 24/4/2021. Tổng số heo chết và tiêu hủy
là 03 con với trọng lượng 865 kg. Hiện dịch bệnh đã được khống chế. Tính từ ngày
tiêu hủy cuối cùng (02/5/2021) đến nay không phát sinh ổ dịch mới.
- Ngoài bệnh Dịch tả heo Châu Phi, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm và thủy sản buộc
phải công bố dịch.
2. Công tác xử lý ổ dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi:
- Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản
phối hợp với UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chỉ đạo Trạm
Chăn nuôi và Thú y huyện Châu Thành A và UBND xã Trường Long Tây triển
khai các biện pháp khẩn cấp khống chế dịch bệnh như: tiêu hủy toàn bộ số heo
mắc bệnh, chết; thực hiện tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, xung quanh ổ dịch và các
xã tiếp giáp; bố trí nhân viên trực chống dịch và cập nhật, báo cáo tình hình dịch
bệnh theo đúng quy định; cử cán bộ giám sát hố tiêu hủy heo để xử lý nếu có sự
cố, sụt lún; giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; rà soát, thống kê
lại đàn heo hiện có để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.
- Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số
699/SNNPTNT-CCCNTY-TS ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo
Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản thực hiện trực chống dịch vào tất cả các
ngày nghỉ, ngày lễ và gửi báo cáo cập nhật theo quy định.
3. Công tác phòng chống dịch bệnh:
3.1. Công tác tuyên truyền:
Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức
tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia
cầm. Chỉ đạo xây dựng chương trình phóng sự tuyên truyền công tác phòng, chống
bệnh Dại động vật trên các kênh thông tin, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Hậu Giang.
Tổ chức phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để cấp phát
cho cán bộ thú y và người dân tổng cộng 7.950 sổ tay, áp phích, tờ rơi tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Bệnh Viêm da nổi cục (LSD) từ
nguồn ngân sách Trung ương và từ nguồn hỗ trợ của Trung tâm Phòng chống và
Kiểm soát khẩn cấp Dịch bệnh động vật Xuyên biên giới (ECTAD).
3.2. Công tác tiêm phòng:
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Sở đã giao chỉ tiêu cho ngành thú y và các phòng Nông nghiệp & PTNT,
phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phải tiêm phòng đảm bảo đạt tỉ lệ
>80% gia súc, gia cầm trong diện tiêm.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, lực lượng thú y và người chăn nuôi tổ chức
tiêm phòng và giám sát tiêm đối với bệnh Cúm gia cầm được 1.339.877 con gia
cầm.
Đối với một số bệnh thường gặp trên gia súc, gia cầm khác như: Bệnh
Dịch tả heo đã tiêm được 54.717 con; Lở mồm long móng tiêm được 33.640 con
heo và trâu, bò; Dịch tả vịt tiêm được 361.020 con; Newcastle tiêm được 228.427
con gà.
3.3. Công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật:
Theo chỉ đạo của Sở, ngành Thú y đã xây dựng chương trình phóng sự tuyên
truyền công tác phòng, chống bệnh Dại động vật 3 kỳ để phát trên sóng Đài Phát
thanh và Truyền hình Hậu Giang; in tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống
bệnh Dại động vật; giám sát các trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại; phối hợp
với cơ quan y tế theo dõi, thống kê các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh
dại cắn.
Song song đó, tổ chức các điểm tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo đặt tại
UBND các xã, phường, thị trấn. Hiện lực lượng thú y đã tổ chức tiêm phòng vắc
xin phòng bệnh Dại cho được 1.778 con chó, mèo của 1.106 hộ dân. Đồng thời
vận động 580 hộ nuôi chó, mèo ký vào Phiếu đăng ký chó nuôi và cam kết thực
hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.
3.4. Công tác tiêu độc, khử trùng:
Sở đã ban hành và triển khai thực hiện 02 kế hoạch tháng tổng vệ sinh, khử
trùng, tiêu độc môi trường tại các cơ sở, hộ chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc,
gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm (Kế hoạch số 2114/KH-SNNPTNT ngày 18
tháng 12 năm 2020 và Kế hoạch số 27/KH-SNNPTNT ngày 30/3/2021). Kết quả
02 đợt đã thực hiện tiêu độc, khử trùng được 12.544.757 m2.
Bên cạnh đó, lực lượng Thú y còn thực hiện tiêu độc, khử trùng thường
xuyên 13.787 lượt phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; giám sát
vệ sinh tiêu độc, khử trùng được 2.293.350 m2 tại các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn
nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
3.5. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản
tham mưu dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản
năm 2021 gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp
kinh phí thực hiện. Đến nay, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1299/STCHCSN ngày 17/5/2021 trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 cho Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản,
trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang với tổng số tiền
6.128.257.000 đồng (trong đó, bao gồm kinh phí mua vắc xin tổ chức tiêm phòng

4

bệnh VDNC trên trâu, bò theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hướng
dẫn của Cục Thú y với số lượng 3.500 liều vắc xin với số tiền 163.736.000 đồng).
4. Công tác tham mưu ban hành văn bản Chỉ đạo Công tác phòng chống
dịch bệnh động vật.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành 07 văn bản. Đồng thời ban hành 10 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống
dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
(Đính kèm Phụ lục)
III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
1. Thuận lợi:
- Có các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Cục Thú y; sự hỗ trợ, đôn đốc của Chi cục Thú y Vùng II về công tác phòng,
chống dịch bệnh động vật; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.
- Chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối
hợp của chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn bộ
hệ thống thú y từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
- Hệ thống thú y từ tỉnh đến xã hiện được giữ vững, từ đó công tác chỉ đạo
triển khai thực hiện các hoạt động thú y trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; kiểm soát
tốt dịch bệnh động vật.
2. Khó khăn:
- Do phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ nên khó kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến
nguy cơ cao phát sinh và lây lan dịch bệnh.
- Một bộ phận người dân chưa có ý thức trong phòng chống dịch bệnh
động vật, nhất là đối với các bệnh từ động vật lây sang người: Cúm gia cầm, Dại
động vật, không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, không hợp tác trong
tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
- Giá vắc xin tiêm phòng một số bệnh khá cao nên người dân ngán ngại.
Từ đó, tỷ lệ tiêm phòng vẫn còn ở mức thấp, không đảm bảo mức độ bảo hộ cho
đàn vật nuôi.
- Chính quyền địa phương còn chưa quyết liệt trong việc xử lý người dân
không hợp tác tiêm phòng, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
động vật.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với chính quyền
các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
đến hoạt động chăn nuôi, thú y trên địa bàn quản lý về các biện pháp phòng, chống
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dịch bệnh đối với các bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản bắt buộc phải công
bố dịch. In tờ rơi tuyên truyền các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm;
2. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động
phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu
diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh. Tổ chức thí điểm xây dựng
và quản lý cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh
(dự kiến hỗ tợ xây dựng 03 cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh Cúm gia
cầm).
3. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
và thủy sản tại các địa phương để có hướng xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát
sinh.
4. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả heo Châu
Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại động vật, Viêm da nổi cục trên Trâu, bò.
Thực hiện tốt công tác quản lý đàn chó nuôi, công tác tiêm phòng bệnh Cúm gia
cầm và Dại cho chó, mèo.
5. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản phối hợp phòng Nông
nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên
quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021.
6. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy
sản nuôi ở địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số
434/QĐ-TTg ngày 24/3/20201 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế
hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai
đoạn 2021-2030”.
Trên đây là tình hình dịch bệnh động vật từ đầu năm 2021 đến nay và công
tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thú y;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, CT, TT&TT;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng NN, Phòng KT các huyện, TX, TP;
- Chi cục CNTYTS;
- BGĐ Sở và Phòng, ban;
- Lưu: VT, CCCNTYTS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Ngọc Giao
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