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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại  
Thành phố Nam Định và huyện Nam Trực 

 

Kính gửi:  
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

  - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định. 
 

I. Tình hình bệnh trên đàn lợn 

1. Tại xã Nam Phong thành phố Nam Định 

Ngày 29/8/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Nam Định 

báo cáo đàn lợn thịt của hộ ông Vũ Xuân Thuấn, xóm Mỹ Tiến II, xã Nam 
Phong có hiện tượng ốm, chết bất thường. Theo khai báo của chủ hộ, tổng đàn 

lợn có 29 con lợn thịt, từ ngày 22/8/2020 đàn lợn có biểu hiện sốt, bỏ ăn, điều trị 
bằng kháng sinh nhưng không khỏi, từ ngày 22/8 - 29/8/2020 đã chết 05 con. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn chăn nuôi, mẫu 
môi trường gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Đến 
ngày 01/9/2020, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương có Phiếu trả lời kết 

quả số 5719A/CĐ-XN kết luận 07/21 mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn 
Châu Phi (DTLCP). 

2. Huyện Nam Trực 

2.1 Tại xã Nam Thắng 

- Ngày 04/9/2020, chủ hộ chăn nuôi - ông Phạm Minh Chức (xóm 5, xã 

Nam Thắng) báo cáo đàn lợn của gia đình có hiện tượng ốm, chết bất thường. 

Theo khai báo của chủ hộ, tổng đàn lợn có 20 con (02 lợn nái, 18 lợn thịt), từ 
ngày 01/9/2020 có 01 lợn nái và 02 lợn thịt ốm, bỏ ăn, đến ngày 04/9/2020 chết 

01 lợn thịt. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn chăn 
nuôi, mẫu môi trường gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung 

ương. Ngày 05/9/2020, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương có Phiếu trả lời 
kết quả số 5825/CĐ-XN kết luận 07/17 mẫu dương tính với vi rút DTLCP. 

2.2 Tại xã Nam Toàn 

Ngày 08/9/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Trực báo 

cáo đàn lợn của hộ ông Lê Văn Quang, xóm 3 xã Nam Toàn có hiện tượng ốm, 

chết bất thường. Theo khai báo của chủ hộ, tổng đàn lợn có 09 con (05 lợn nái, 
04 lợn theo mẹ), đàn lợn có biểu hiện ốm từ 05/9/2020, đến ngày 08/9/2020 chết 
01 lợn nái. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn 

chăn nuôi  gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. Ngày 



 
 

09/9/2020, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương có Phiếu trả lời kết quả số 
5927/CĐ-XN kết luận 02/14 mẫu dương tính với vi rút DTLCP. 

II. Biện pháp phòng, chống dịch 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Thành phố Nam Định, huyện 
Nam Trực chỉ đạo UBND các xã có dịch thực hiện các biện pháp sau:  

1. Đối với hộ có dịch  

- Tiêu hủy những lợn chết, lợn mắc bệnh, lợn dương tính với bệnh DTLCP 
theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh, không gây 

ô nhiễm môi trường: 

+ Hộ ông Vũ Xuân Thuấn, xã Nam Phong Thành phố Nam Định: Đến 

ngày 04/9/2020, số lợn chết, tiêu hủy là 10 con lợn thịt. 

+ Hộ ông Phạm Minh Chức, xã Nam Thắng huyện Nam Trực: Đến ngày 
05/9/2020, số lợn chết, tiêu hủy là 07 con (01 lợn nái, 06 lợn thịt). 

+ Hộ ông Lê Văn Quang, xã Nam Toàn huyện Nam Trực: Đến ngày 

09/9/2020, số lợn chết, tiêu hủy là 01 con lợn nái. 

- Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi: chất thải 

chăn nuôi phải được thu gom và xử lý bằng cách ủ với vôi bột hoặc chôn; rắc vôi 
bột xung quanh chuồng nuôi, lối đi lại; phun thuốc khử trùng chuồng trại, khu vực 

xung quanh ngày 01 lần; thực hiện biện pháp hạn chế người, côn trùng, chuột, 
chó, mèo vào khu chăn nuôi. 

- Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, bổ sung các loại vitamin, men tiêu hóa, 

điện giải vào khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho đàn lợn. 

- Hàng ngày báo cáo diễn biến dịch bệnh của đàn lợn về UBND xã qua 

Trưởng thú y xã. 

2. Đối với UBND xã có dịch 

- Thông báo tình hình dịch bệnh trên đàn lợn của xã trên hệ thống truyền 

thanh; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn 

bản số 421/UBND-VP3 ngày 21/5/2020, văn bản số 510/UBND-VP3 ngày 
19/6/2020 và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/9/2020. 

- Tập trung tổ chức xử lý ổ dịch nhanh, gọn, đúng quy trình, không để 

dịch lây lan ra diện rộng: 

+ Quản lý chặt chẽ các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh. Giao trưởng thôn 

xóm, cán bộ thú y rà soát, nắm chắc tổng đàn lợn, giám sát chặt chẽ dịch bệnh 
đến tận hộ chăn nuôi; khi phát hiện lợn vật ốm, chết bất thường phải báo ngay 

cho chính quyền và cơ quan chuyên môn để kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên 
nhân gây bệnh; không giấu dịch, không bán chạy lợn mắc bệnh, không vứt xác 

lợn chết ra môi trường. 

+ Tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả dương tính với 

bệnh DTLCP theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, không 
làm phát tán mầm bệnh.  



 
 

+ Phát động thực hiện ngay Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên phạm 

vi toàn xã để tiêu diệt mầm bệnh tồn tại ngoài môi trường. 

+ Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra, vào địa bàn.  

+ Hằng ngày, báo cáo diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch 
về UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

3. Đối với Phòng Kinh tế TP. Nam Định, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Nam Trực 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo 

các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. 
Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát dịch; triển khai việc kê khai 

hoạt động chăn nuôi; thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học trong đợt 
tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020, không để 

phát tán, lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức tiêm phòng. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phân công cán bộ bám sát 

cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giám 
sát, theo dõi tình hình tại các hộ chăn nuôi có dịch, nếu dịch có chiều hướng 

diễn biến phức tạp hoặc phát sinh thêm các ổ dịch mới phải tham mưu cho 
UBND huyện, thành phố công bố dịch theo quy định.  

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn 

theo đúng quy định.  

- Báo cáo diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Thú y; 
- Chi cục Thú y vùng I; 
- UBND: thành phố Nam Định, huyện Nam Trực; 
- Phòng NN&PTNT, TTDV NN: TP. Nam Định, huyện 
Nam Trực; 
- UBND các xã: Nam Phong, Nam Thắng, Nam Toàn; 
- Lưu VT, QLDB. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 
 

 
 

Mai Văn Quang 
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