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 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:          /BC-CNTY Nam Định, ngày 26 tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò  

và Dịch tả lợn Châu Phi đến ngày 25/5/2021 
 

 

Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

   - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định. 

 

1. Tình hình dịch bệnh   

a) Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò 

Từ ngày 20/5-25/5/2021, có 07 bò mắc bệnh VDNC trong đó tiêu hủy 01 

bò tại 06 hộ chăn nuôi ở 03 xã của 03 huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Trực 

Ninh (dịch lây lan tại các ổ dịch cũ), cụ thể như sau: 

- Huyện Giao Thủy: dịch tiếp tục lây lan tại 01 hộ của 01 xã: 

+ Xã Giao Thịnh: số bò mắc bệnh 01 con, số bò tiêu hủy 01 con tại 01 hộ 

chăn nuôi. 

+ Có 08/15 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

- Huyện Nghĩa Hưng: dịch tiếp tục lây lan tại 04 hộ của 01 xã: 

+ Xã Nghĩa Hùng: số bò mắc bệnh 04 con tại 04 hộ chăn nuôi. 

+ Có 05/09 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

- Huyện Trực Ninh: dịch tiếp tục lây lan tại 01 hộ của 01 xã: 

+ Xã Trực Chính: số bò mắc bệnh 02 con tại 01 hộ chăn nuôi. 

+ Cả 03/03 xã dịch chưa qua 21 ngày. 

- Huyện Ý Yên: từ ngày 10/5/2021 không phát hiện gia súc mắc bệnh, có 

17/19 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

- Các huyện Nam Trực, Vụ Bản, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc: dịch 

đã được khống chế, tất cả các xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

Như vậy, từ ngày 07/01/2021 (ổ dịch đầu tiên) đến ngày 25/5/2021, bệnh 

VDNC đã phát sinh ở 188 hộ chăn nuôi tại 60 xã, thị trấn của 09 huyện. Tổng 

số bò mắc bệnh là 293 con, trong đó đã tiêu hủy 17 con, tổng trọng lượng tiêu 

hủy 1.721 kg. Đến ngày 25/5/2021, có 44/60 xã và 05 huyện (Nam Trực, Vụ 

Bản, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc) đã qua 21 ngày không phát sinh dịch. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 
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b) Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) 

Từ ngày 20/5 - 25/5/2021, có 49 lợn mắc bệnh, tiêu hủy do bệnh DTLCP 

tại 22 hộ chăn nuôi ở 11 xã của 02 huyện: Hải Hậu và Nghĩa Hưng (trong đó 06 

xã dịch tiếp tục lây lan, 05 xã dịch phát sinh mới), cụ thể như sau: 

- Huyện Hải Hậu: dịch tiếp tục lây lan tại 06 xã, phát sinh mới tại 04 xã: 

+ Xã Hải Nam: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 06 con tại 

04 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Chính: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 08 con tại 

01 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Phúc: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh tiêu hủy 01 con tại 

01 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Quang: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 05 con 

tại 04 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Thanh: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 06 con 

tại 01 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Vân: dịch tiếp tục lây lan, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 05 con tại 

01 hộ chăn nuôi. 

+ Xã Hải Giang: phát sinh mới, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 02 con tại 02 hộ 

chăn nuôi. 

+ Xã Hải Ninh: phát sinh mới, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 03 con tại 03 hộ 

chăn nuôi. 

+ Xã Hải Long: phát sinh mới, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 01 con tại 01 hộ 

chăn nuôi. 

+ Xã Hải Phong: phát sinh mới, số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 07 con tại 02 

hộ chăn nuôi. 

- Huyện Nghĩa Hưng: phát sinh mới tại xã Nghĩa Lâm, số lợn mắc bệnh, 

tiêu hủy 05 con tại 02 hộ chăn nuôi. 

Như vậy, từ ngày 11/5/2021 (ổ dịch đầu tiên) đến ngày 25/5/2021, bệnh 

DTLCP đã phát sinh ở 50 hộ chăn nuôi tại 15 xã của 02 huyện. Tổng số lợn 

mắc bệnh, tiêu hủy là 145 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 9.723,5 kg. 

 (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 

2. Các biện pháp phòng, chống dịch 

- UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 21/5/2021 về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

VDNC; phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua 27.000 liều vắc xin VDNC tiêm 

phòng cho đàn trâu, bò. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1173/SNN-CNTY 

ngày 20/5/2021 về việc tập trung kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, 

lây lan diện rộng.  



3 

 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện có dịch tham mưu cho chính 

quyền các cấp chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND tỉnh. 

- Đề nghị các địa phương có dịch tiếp tục chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ 

chức tiêu hủy triệt để tất cả những lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét 

nghiệm dương tính với bệnh DTLCP và triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch theo đúng quy định tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/9/2020 của 

UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo tình hình dịch 

bệnh 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./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng 1; 

- Như trên; 

- UBND các huyện/TP; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; 

- TTDV NN các huyện/TP; 

- Lưu VT, QLDB. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quang 
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Phụ lục 1: Tổng hợp tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên bò năm 2021 (đến ngày 25/5/2021) 

 

STT 
Tên huyện, 

thành phố 

Tình hình dịch trong kỳ báo cáo 

(từ 20/5 đến 25/5/2021) Tình hình dịch lũy kế đến 

ngày báo cáo Số xã 

đã 

qua 

21 

ngày 

Ổ dịch lây lan Ổ dịch phát sinh mới 

Số xã 

bị dịch 

Số hộ 

bị dịch 

Số gia 

súc 

mắc 

bệnh 

(con) 

Số gia 

súc 

chết, 

tiêu 

hủy 

(con) 

Số xã 

bị dịch 

Số hộ 

bị dịch 

Số gia 

súc 

mắc 

bệnh 

(con) 

Số gia 

súc 

chết, 

tiêu 

hủy 

(con) 

Số xã 

bị dịch 

Số hộ 

bị dịch 

Số gia 

súc 

mắc 

bệnh 

(con) 

Số gia 

súc 

chết, 

tiêu 

hủy 

(con) 

1 Nam Trực 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 12 3 4 

2 Vụ Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 19 0 3 

3 Giao Thủy 1 1 1 1 0 0 0 0 15 58 94 2 8 

4 Nghĩa Hưng 1 4 4 0 0 0 0 0 9 35 56 2 5 

5 Xuân Trường 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 2 

6 Ý Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 19 52 73 5 17 

7 Hải Hậu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 2 3 

8 Mỹ Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 

9 Trực Ninh 1 1 2 0 0 0 0 0 3 10 18 3 0 

  Tổng 3 6 7 1 0 0 0 0 60 188 293 17 44 

 
Ghi chú: Đến ngày 25/5/2021: số bò tiêu hủy là 17 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.721 kg 

 

 

 



5 

 

Phụ lục 2: Tổng hợp tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 (đến ngày 25/5/2021) 

 

STT 
Tên huyện, 

thành phố 

Tình hình dịch bệnh trong kỳ báo cáo 

(từ 20/5 đến 25/5/2021) Tình hình dịch bệnh lũy kế 

đến ngày báo cáo Số xã 

đã qua 

21 ngày 

Ổ dịch lây lan Ổ dịch phát sinh mới 

Số xã bị 

dịch 

Số hộ bị 

dịch 

Số lợn 

chết, tiêu 

hủy (con) 

Số xã bị 

dịch 

Số hộ bị 

dịch 

Số lợn 

chết, tiêu 

hủy (con) 

Số xã bị 

dịch 

Số hộ bị 

dịch 

Số lợn 

chết, tiêu 

hủy (con) 

1 Hải Hậu 6 12 31 4 8 13 13 44 87 0 

2 Nghĩa Hưng 0 0 0 1 2 5 2 6 58 0 

  Tổng 6 12 31 5 10 18 15 50 145 0 

  
          Ghi chú: Đến ngày 25/5/2021:  

         

 

- Số lợn chết, tiêu hủy do bệnh DTLCP là 145 con (lợn nái, đực giống: 45 con; lợn thịt: 82 con; lợn con: 18 con) 

 

- Tổng trọng lượng tiêu hủy là 9.723,5 kg (Hải Hậu: 5.851,5 kg; Nghĩa Hưng: 3.872 kg). 
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