
§øc Giang víi c«ng 
t¸c tiªm phßng D¹i 
cho ®µn chã  

KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c Thó y th¸ng  
04/2004  (Xem trang 5) 

Ghi nhËn tõ c¬ së: C¸m ¬n “Th«ng tin thó y 
Hoµi §øc”  

ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi gi¸m s¸t 
dÞch bÖnh trªn ®µn lîn  
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hiÖn t−îng ph¶n øng 
sau tiªm phßng 
Nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn 
ph¸p can thiÖp 

TiÒn lÖ víi c«ng t¸c phßng 
chèng dÞch bÖnh cho ®µn gia 
sóc, gia cÇm  

(Xem trang 2) 

(Xem trang 9 ) 

Thêi gian gÇn ®©y “Th«ng tin Thó y Hoµi §øc” ®· 
trë nªn th©n quen gÇn gòi víi chóng t«i, lµ mét c¸n bé 
thó y t«i thÊy ®©y lµ mét viÖc lµm rÊt cã ý nghÜa thùc 
tiÔn mµ tr¹m Thó y Hoµi §øc vµ tæ chøc CIRAD ®· 
giµnh cho c¸n bé thó y c¬ së. 

(Xem trang 8 ) 

§iÒu trÞ bÖnh 
CÇu trïng gµ 

(Xem trang10 ) 

(Xem tiÕp trang 6 ) 

(Xem trang 7 ) 



Trang 2 Thông Tin Thú Y 

ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi gi¸m s¸t dÞch bÖnh trªn ®µn lîn  

Trong cuéc häp th−êng k× 
diÔn ra vµo ngµy 18/3/04, ngoµi 
sù cã mÆt ®«ng ®ñ c¸c thµnh viªn 
trong M¹ng l−íi cßn cã «ng TrÇn 
Anh TuÊn, gi¸m ®èc th−¬ng m¹i 
cña c«ng ty s¶n xuÊt thuèc thó y 
vµ thøc ¨n ch¨n nu«i Nutriway, 
tham gia tËp huÊn cho c¸c thó y 
viªn vÒ tÇm quan träng cña sè 
l−îng vµ chÊt l−îng n−íc trong 

ch¨n nu«i lîn. Buæi tËp huÊn ®· 
cung cÊp nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých 
cho c¸c thó y viªn. 

B¾t ®Çu tõ 01/4/04 – 30/08/04, 
M¹ng l−íi cã sù tham gia cña mét 
sinh viªn ngµnh thó y cña Ph¸p, c« 
CÐline Henry, chuyªn nghiªn cøu 
vÒ dÞch tÔ häc Thó y. Víi nh÷ng 
kiÕn thøc chuyªn m«n cua m×nh, 
hy vong r»ng c« sÏ gióp cho c¸c 
ho¹t ®éng chuyªn m«n cña M¹ng 
l−íi ®−îc thùc hiÖn tèt h¬n. 

Trong th¸ng qua, c¸c thó y viªn 
cña M¹ng l−íi ®· ®iÒu trÞ ®−îc 262 
ca bÖnh trªn ®µn lîn víi tæng sè 
1344 con lîn c¸c lo¹i. Trong ®ã: 

Lîn N¸i: 18 ca, 18 con. 

Lîn S÷a: 39 ca, 346 con. 

Lîn Gét: 38 ca, 347 con. 

Lîn ThÞt: 167 ca, 633 con. 

Trong 262 ca ®iÒu trÞ cã 6 ca ph¶i 

dïng tíi ph¸c ®å 2 míi ®iÒu trÞ cã 
hiÖu qu¶ (2 ca ED, 3 ca HH, 1 ca 
THT). Cã 24 ca cã lîn bÞ bÖnh qu¸ 
nÆng kh«ng ®iÒu trÞ hiÖu qu¶, chÕt 40 
con lîn c¸c lo¹i, trong ®ã cã 7 ca DD 
(8 con chÕt), 8 ca ED (15 con chÕt), 2 
ca HH (4 con chÕt), 2 ca PT (4 con 
chÕt), 2 ca PTH (5 con chÕt), 2 ca TC 
(3 con chÕt), 1 ca THT (1 con chÕt). 

Trong th¸ng ho¹t ®éng võa qua, c¸c 
thµnh viªn cña M¹ng l−íi ®· chÈn 
®o¸n nghi ngê vµ tiÕn hµnh ®iÒu trÞ 
chñ yÕu lµ c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp  
(HH), sau ®ã lµ c¸c bÖnh thuéc Héi 
chøng tiªu ch¶y (TC), bÖnh tô huyÕt 
trïng lîn (THT), ®ãng dÊu lîn (DD), 
ph©n tr¾ng ë lîn con (PT), bÖnh 
E.Coli phï ®Çu vµ bÖnh phã th−¬ng 
hµn lîn (PTH). Ngoµi c¸c bÖnh trªn 
cßn cã c¸c bÖnh, c¸c bÖnh sinh s¶n ë 
lîn n¸i (SS) (ThÓ hiÖn ë biÓu ®å 1). 

 

(Cô thÓ tõng bÖnh xem c¸c biÓu ®å)  

Sè liÖu cô thÓ cña tõng x· nh− sau:  

¶nh:  Cuéc häp m¹ng l−íi 
th−êng kú hµng th¸ng  



Số 11 Trang 3 

(Xem tiÕp trang 4) 
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Trang 4 Thông Tin Thú Y 
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Số 11 Trang 5 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c Thó y th¸ng  03/2004 

C«ng t¸c phßng chèng dÞch 
bÖnh 

Trong th¸ng 3/2004 Tr¹m Thó y 
HuyÖn tËp trung thùc hiÖn c«ng t¸c 
khèng chÕ dÞch cóm gia cÇm, 
kh«ng ®Ó dÞch t¸i ph¸t, nh÷ng biÖn 
ph¸p cô thÓ ®ã lµ: 

- ChØ ®¹o Ban thó y c¸c x· thÞ trÊn 
t¨ng c−êng qu¶n lý dÞch bÖnh ngay 
tõ c¸c th«n xãm, ph¸t hiÖn thÊy 
hiÖn t−îng gia cÇm èm chÕt ph¶i 
b¸o c¸o ngay Tr¹m Thó y HuyÖn 
®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi. 

- TiÕp tôc ph¸t ®éng viÖc tÈy uÕ 
m«i tr−êng theo ®Þnh kú, trong ®ã 
chó träng ë c¸c hé ch¨n nu«i lín, 
nh÷ng hé cã gia cÇm ph¶i tiªu huû 
trong thêi gian qua. 

- Thèng kª sè gia cÇm cßn l¹i ®Ó cã 
biÖn ph¸p kh«i phôc s¶n xuÊt sau 
dÞch, theo sè l−îng thèng kª ë thêi 
®iÓm 1/10/2003 toµn HuyÖn cã 610 
000 con gia cÇm thuû cÇm. Sè 
l−îng gia cÇm thuû cÇm ph¶i tiªu 
huû trong thêi gian cã dÞch kho¶ng 
29 % tæng ®µn. 

- C¸c ngµnh cña HuyÖn nh− N«ng 
nghiÖp, Tµi chÝnh vµ Tr¹m Thó y 
HuyÖn tiÕp tôc h−íng dÉn c¸c x·, 
thÞ trÊn hoµn thiÖn thñ tôc thanh 
quyÕt to¸n tiÒn hç trî thiÖt h¹i vµ 
kinh phÝ tæ chøc chèng dÞch. 

- Tr¹m Thó y HuyÖn ®· h−íng dÉn 
®iÒu kiÖn vÖ sinh thó y vµ viÖc l−u 
th«ng vËn chuyÓn gia cÇm vµ s¶n 
phÈm gia cÇm sau khi cã c«ng bè 
b·i dÞch. 

Ngµy 26/03/2004 UBND HuyÖn ®· 
tiÕn hµnh tæng kÕt c«ng t¸c chèng 
dÞch cóm gia cÇm. 
§Õn dù tæng kÕt cã ®¹i diÖn l·nh 
®¹o Së NN & PTNT, Chi côc Thó y 
TØnh, th−êng trùc HuyÖn uû, 
H§ND, UBND HuyÖn, c¸c x· thÞ 
trÊn cã c¸c thµnh phÇn nh− BÝ th− 
§¶ng uû x·, tr−ëng Ban chØ ®¹o 
chèng dÞch cóm gia cÇm, Uû viªn 
uû ban phô tr¸ch n«ng nghiÖp, 
Tr−ëng Ban thó y x· vµ Chñ nhiÖm 
hîp t¸c x· NN. 

Trong b¸o c¸o ®· nªu bËt ®−îc 
c«ng t¸c chØ ®¹o cña c¸c cÊp c¸c 
ngµnh tõ HuyÖn ®Õn c¸c x·, thÞ trÊn 

tËp trung cho c«ng t¸c dËp dÞch, tõ ®ã 
®· h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng 
thiÖt h¹i vÒ ng−ßi vµ cña do dÞch cóm 
gia cÇm g©y ra, ®ång thêi ®· rót ra 
®−îc bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng 
t¸c chèng dÞch bÖnh ë vËt nu«i. 

T¹i buæi tæng kÕt UBND HuyÖn ®· 
tÆng giÊy khen vµ tiÒn th−ëng cho  4 
tËp thÓ vµ 14 c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch 
xuÊt s¾c trong c«ng t¸c chèng dÞch, 
trong ®ã cã tËp thÓ vµ 4 c¸ nh©n 
thuéc Tr¹m Thó y Hoµi §øc. 

Còng t¹i buæi tæng kÕt, UBND HuyÖn 
®· triÓn khai c«ng t¸c tiªm phßng vô 
Xu©n hÌ n¨m 2004. KÕ ho¹ch cô thÓ 
nh− sau: Toµn HuyÖn tæ chøc tiªm 
phßng cho ®µn gia sóc gia cÇm b¾t 
®Çu tõ ngµy 07/4 ®Õn ngµy 15/4/2004, 
trong ®ã tiªm phßng cho ®µn chã 2 
ngµy 7/4 ®Õn 8/4/2004, ®µn tr©u bß tõ 
ngµy 10/4 ®Õn 11/4, ®µn lîn vµ ®µn 
gia cÇm thùc hiÖn trong 4 ngµy tõ 
12/4 ®Õn 15/4/2004. 

§Ó ®ît tiªm phßng ®¹t hiÖu qu¶ cao, 
UBND HuyÖn ®· giao chØ tiªu ®Õn 
c¸c x· thÞ trÊn ®Ó c¸c x· phÊn ®Êu tæ 
chøc thùc hiÖn. Trong thêi gian tiªm 
phßng UBND HuyÖn vµ c¸c ngµnh 
liªn quan sÏ ®i kiÓm tra ®«n ®èc cac 
c¬ së, hy väng trong ®ît tiªm phßng 
nµy sÏ cã nhiÒu x· thÞ trÊn v−ît chØ 
tiªu giao. 

Tr¹m Thó y HuyÖn ®· cã h−íng dÉn 
cô thÓ c¸c vÊn ®Ò vÒ chuyªn m«n vµ  
chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vaccin ®Ó 
cung øng kÞp thêi cho c¸c c¬ së. 

C«ng t¸c phßng chèng bÖnh LMLM 
còng lµ mét vÊn ®Ò ®−îc quan t©m 
chó träng trong th¸ng qua, UBND 
HuyÖn ®· cã ph−¬ng ¸n sè 01 ngµy 
26/3/2004 vÒ viÖc tæ chøc triÓn khai 

c¸c biÖn ph¸p phßng chèng dÞch 
LMLM trªn ®Þa bµn HuyÖn. 

C«ng t¸c kiÓm dÞch, kiÓm so¸t giÕt 
mæ, vÖ sinh thó y. 

ViÖc vËn chuyÓn l−u th«ng gia cÇm 
vµ s¶n phÈm gia cÇm lµ mét trong 
nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nhiÒu nguêi 
quan t©m trong thêi gian qua, sau 
khi nhËn ®uîc c«ng v¨n 314 
TY/DT ngµy 16/3/2004 vµ c«ng 
v¨n 114 CV/TY cña Chi côc Thó y 
Hµ T©y h−íng dÉn ®iÒu kiÖn vÖ 
sinh thó y trong ch¨n nu«i gia cÇm 
sau b·i dÞch. Tr¹m Thó y HuyÖn ®· 
cã h−íng dÉn cô thÓ ®Õn c¸c x· thÞ 
trÊn vµ c¸c c¬ së ch¨n nu«i, ®Æc 
biÖt lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt con gièng 
®Ó t¨ng c−êng qu¶n lý dÞch bÖnh vµ 
t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ së ®−îc vËn 
chuyÓn l−u th«ng gia cÇm, s¶n 
phÈm gia cÇm theo quy ®Þnh. 

C«ng t¸c kiÓm dÞch vËn chuyÓn lîn 
vÉn ®−îc duy tr× b×nh th−êng, tuy 
nhiªn sè l−îng lîn chuyÓn ®i c¸c 
n¬i gi¶m so cïng kú, trong tr¸ng ®· 
kiÓm tra cÊp giÊy chøng nhËn vËn 
chuyÓn cho 550 lîn ®i c¸c tØnh. 
C«ng t¸c kiÓm so¸t giÕt mæ ®−îc 
duy tr× nh− c¸c th¸ng tr−íc ®©y, sè 
l−îng qua kiÓm tra lµ: tr©u bß 156 
con, lîn 2978 con, phñ t¹ng 1674 
bé. 

Còng trong th¸ng qua c¸n bé Tr¹m 
Thó y HuyÖn ®· ®i kiÓm tra tÊt c¶ 
c¸c c¬ së giÕt mæ tr©u bß ®Ó kÞp 
thêi ph¸t hiÖn dÞch bÖnh LMLM, 
qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c c¬ së vÉn 
thùc hiÖn tèt quy ®Þnh vÖ sinh thó 
y, kh«ng ph¸t hiÖn gia sóc m¾c 
bÖnh LMLM. 

 C«ng t¸c qu¶n lý thuèc thó y: 

Trong th¸ng 3/2004, Tr¹m Thó y 
HuyÖn ®· triÖu tËp héi nghÞ gåm tÊt 
c¶ c¸c cöa hµng ®−îc uû quyÒn b¸n 
vaccin ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t 
®éng n¨m 2003 vµ triÓn khai c¸c 
biÖn ph¸p trong thêi gian tíi. Tr¹m 
Thó y HuyÖn ®· ®¸nh gi¸ rÊt cao 
ho¹t ®éng cung øng vaccin theo 
ph−¬ng thøc nµy, bëi lÏ sè l−îng 
vaccin lîn vµ gia cÇm tiªu thô 
th«ng qua c¸c cña hµng nµy rÊt cao, 
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng−êi 
ch¨n nu«i khi cã nhu cÇu sö dông 
vaccin. 

(Xem tiÕp trang 9 ) 

¶nh:  C«ng t¸c tiªm phong lu«n 
lu«n ®−îc quan t©m 



Víi t«i c¶m nhËn ®Çu tiªn lµ b¶n tin 
®· ph¶n ¸nh mét c¸ch ch©n thùc 
ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi thó y c¬ 
së, ®¬n gi¶n nh−ng còng kh«ng Ýt 
th¨ng trÇm víi nghÒ  Ýt ai biÕt tíi, 
b¶n tin ®· giíi thiÖu nhiÒu ph−¬ng 
ph¸p ®iÒu trÞ hay, hiÖu qu¶ tõ c¸c 
b¹n bÒ ®ång nghiÖp x· gÇn ®Ó gióp 
nhau cïng tiÕn bé. 

H¬n thÕ n÷a b¶n tin cßn cung cÊp 
mét l−îng th«ng tin kh¸ lín vÒ 
nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong 
lÜnh vùc thó y, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn 
lîi cho chóng t«i triÓn khai c¸c 
nhiÖm vô chuyªn m«n t¹i c¬ së. 
§éng viªn kÞp thêi nh÷ng tËp thÓ c¸ 
nh©n lµm tèt, ®«n ®èc nh¾c nhë c¬ 
së cßn yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc. 

Chóng t«i cßn thÊy b¶n tin rÊt dÔ 
gÇn ë chç nh÷ng bµi viÕt th−êng rÊt 
thùc tiÔn víi nh÷ng ng−êi hµnh 
nghÒ nh− chóng t«i ë c¬ së, sè 
l−îng bµi viÕt trong b¶n tin kh«ng 
qu¸ lín nh− nh÷ng tê b¸o kh¸c 
khiÕn cho chóng t«i mçi khi cÇm tê 
b¶n tin lµ gÇn nh− ®äc hÕt, kh«ng bá 
sãt bµi nµo. 

Ban biªn tËp còng ®· ph¶n ¸nh rÊt 
kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò míi, nh÷ng 
vÊn ®Ò n¶y sinh trong ngµnh, ®¹i 
dÞch cóm gia cÇm võa qua lµ mét vÝ 
dô, b¶n tin ®· dµnh 2 sè liÒn (sè 9 + 
10) ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh dÞch bÖnh 
vµ ®−a ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p phßng 
chèng dÞch kÞp thêi hiÖu qu¶. Chóng 
t«i còng rÊt vui khi ®−a b¶n tin nµy 
cho mét sè ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa 
ph−¬ng tham kh¶o ®−îc mäi ng−êi 
rÊt ®ång t×nh ñng hé cho r»ng ®©y lµ 

mét b¶n th«ng tin cã ý nghÜa thùc 
tiÔn tõ c¬ së, chÝnh v× vËy mµ mçi 
lÇn nhËn ®−îc b¶n tin t«i th−êng 
truyÒn tay cho mäi ng−êi cïng xem, 
coi ®©y lµ mét h×nh thøc tuyªn 
truyÒn t¹i ®Þa ph−¬ng. 

Tõ khi ®−îc cung cÊp b¶n tin hµng 
th¸ng, b¶n th©n t«i cã nhiÒu chuyÓn 
biÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh− 
trong c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cña 
m×nh, ®iÒu thÓ hiÖn râ nhÊt lµ n¨m 
qua Ban Thó y C¸t QuÕ ®· n©ng cao 
®−îc tû lÖ tiªm phßng, ®Æc biÖt lµ 
®µn chã vµ ®µn tr©u bß, cã lÏ ch−a 
bao giê C¸t QuÕ l¹i tæ chøc tiªm 
phßng ®−îc trªn 400 con tr©u bß vµ 
gÇn 500 con chã nh− hiÖn nay. Víi 
c«ng viÖc ®iÒu trÞ hµng ngµy, b¶n 
th©n t«i ®uîc bµ con tÝn nhiÖm h¬n v× 
t«i ®· cã ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ hay 
h¬n tr−íc kia. 

Cã lÏ víi b¶n th©n t«i, kh«ng thÓ kÓ 
hÕt vai trß cña b¶n tin ®· gióp t«i 
trong thêi gian qua, nh©n ®©y t«i 
còng xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè 
vÊn ®Ò mong Ban biªn tËp quan t©m 
h¬n n÷a trong thêi gian tíi. Tr−íc 
hÕt vÒ c¸c bµi viÕt, lµm thÕ nµo ®Ó cã 
thªm bµi viÕt cña c¸n bé qu¶n lý 
chÝnh quyÒn t¹i ®Þa ph−¬ng, ®Ó hä 
nãi lªn nh÷ng c¸i ®−îc vµ ch−a ®ùoc 
trong viÖc qu¶n lý ngµnh Thó y mét 
c¸ch kh¸ch quan nhÊt. §Ó lµm ®−îc 
®iÒu nµy theo chóng t«i trong thêi 
gian tíi cung cÊp vÒ UBND x· mçi 
x· mét b¶n tin hµng th¸ng nh− ®· 
cho Ban thó y c¸c x· thÞ trÊn, nh− 
vËy ch¾c ch¾n sÏ cã sù ph¶n håi tõ 
c¬ së. 

B¶n tin còng cÇn ph¶n ¸nh nhiÒu 
h¬n g−¬ng c¸ nh©n ®iÓn h×nh 
trong “lµng Thó y” Hoµi §øc, 
®ång thêi m¹nh d¹n nªu lªn 
nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong viÖc 
triÓn khai c¸c nhiÖm vô chuyªn 
m«n cßn yÕu kÐm ë mét sè c¬ së 
®Ó tõ ®ã mçi ng−êi cïng suy 
ngÉm. §Ó cã bµi viÕt hay thiÕt 
nghÜ còng cÇn cã nh÷ng mãn quµ 
tÆng th−ëng ®Ó ®éng viªn ng−êi 
viÕt t¹o cho b¶n tin ngµy mét 
phong phó hÊp dÉn. 

Nh©n ®©y cho phÐp t«i thay mÆt 
c¸c ®éc gi¶ cña  b¶n tin xin ®−îc 
kÝnh chóc Ban biªn tËp lu«n 
m¹nh khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh 
®¹t, chóc b¶n tin thó y Hoµi §øc 
ngµy cµng ®Ñp vµ hÊp dÉn gãp 
phÇn ®−a ngµnh Thó y Hoµi §øc 
cã nh÷ng b−íc tiÕn míi. 

MÇu TiÕn Dòng 

Tr−ëng Ban Thó y x· C¸t QuÕ 

Ghi nhËn tõ c¬ së: C¸m ¬n ...  

Trang 6 Thông Tin Thú Y 

- TËp trung chØ ®¹o c¸c x· thÞ trÊn tæ chøc tèt ®ît tiªm phßng ®¹t tû lÖ cao, phÊn ®Êu v−ît kÕ ho¹ch tØnh giao vµ 
cao h¬n so cïng kú. 

- T¨ng c−êng qu¶n lý dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn, kiªn quyÕt kh«ng ®Ó dÞch cóm gia cÇm t¸i ph¸t 

- TriÓn khai ph−¬ng ¸n phßng chèng dÞch LMLM ®Õn c¸c x·, thÞ trÊn theo chØ ®¹o cña UBND huyÖn. 

- Tæ chøc lÊy huyÕt thanh gia cÇm ë c¸c c¬ së ch¨n nu«i kiÓm tra bÖnh ®Ó ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn l−u th«ng gia cÇm 
vµ s¶n phÈm gia cÇm theo quy ®Þnh. 

- X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng M¹ng l−íi Gi¸m s¸t dÞch bÖnh thêi gian tíi, trong ®ã më réng m« h×nh vµ ®Þa bµn 
ho¹t ®éng, ®i s©u vµo nghiªn cøu tÝnh thùc tiÔn vµ hiÖu qu¶. 

- Phèi hîp víi c«ng ty Thó y Xanh ViÖt Nam tæ chøc buæi tËp huÊn chuyªn ®Ò vÒ bÖnh vµ c¸c ph−¬ng ph¸p phßng 
trÞ bÖnh lîn. 

- T¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng thanh tra kiÓm tra trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý vÒ phßng chèng dÞch bÖnh.  

NhiÖm vô c«ng t¸c thó y th¸ng 5 n¨m 2004 

¶nh:  ¤ng MÇu TiÕn Dòng 
trong mét cuéc häp cña m¹ng 
l−íi gi¸m s¸t dÞch bÖnh 

(TiÕp theo trang 1 ) 



Số 11 Trang 7 

TiÒn lÖ víi c«ng t¸c 
phßng chèng dÞch bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm  

TiÒn LÖ lµ mét th«n n»m ven 
s«ng §¸y thuéc x· TiÒn Yªn víi 
diÖn tÝch 4000 m2, tËp trung 750 
hé gia ®×nh, ng−êi d©n n¬i ®©y chñ 
yÕu sèng b¨ng nghÒ n«ng ®¬n 
thuÇn, lÊy trång trät vµ ch¨n nu«i 
lµm nghÒ chÝnh. Nh÷ng n¨m qua 
phong trµo ch¨n nu«i ®−îc ng−êi 
d©n quan t©m chó träng vi ch¨n 
nu«i ®· mang l¹i nguån thu chÝnh 
trong c¸c hé gia ®×nh, ®Õn nay ch¨n 
nu«i cña th«n ®· chiÕm trªn 50 % 
gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, 
nhiÒu hé ®· m¹nh d¹n ®Çu t− 
chuyÓn tõ ch¨n nu«i nhá lÎ sang 
ch¨n nu«i c«ng nghiÖp víi quy m« 
lín. §Æc biÖt ch¨n nu«i gia cÇm 
mÊy n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn m¹nh 
vµ ®a d¹ng, tæng ®µn gia cÇm hiÖn 
cã gÇn 25.000 con, chñ yÕu lµ gia 
cÇm gièng bè mÑ. 

C«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh 
cho ®µn gia sóc gia cÇm ë ®©y lu«n 
®−îc chÝnh quyÒn th«n vµ bµ con 
n«ng d©n chó träng, cã ®−îc ®iÒu 
nµy tr−íc hÕt lµ do lµm tèt c«ng t¸c 
tuyªn truyÒn ë së. Cã lÏ Ýt n¬i c«ng 
t¸c tËp huÊn kü thuËt vÒ lÜnh vùc 
ch¨n nu«i l¹i ®−îc triÓn khai 
th−êng xuyªn vµ réng kh¾p nh− ë 
n¬i ®©y, sau mçi kú bËn rén víi 
c«ng viÖc ®ång ¸ng ngoµi ®ång 
nh− cÊy, gÆt,  Hîp T¸c X· l¹i mêi 
c¸n bé chuyªn m«n cña HuyÖn, c¸c 
cë së s¶n xuÊt thuèc thó y, thøc ¨n 
ch¨n nu«i vÒ chuyÓn giao kü thuËt 
trùc tiÕp ®Õn bµ con n«ng d©n. 
ChÝnh tõ nh÷ng ®ît tËp huÊn nµy 
®· n©ng cao ®−îc nh©n thøc cho 
ng−êi ch¨n nu«i vÒ c«ng t¸c thó y, 
cã lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng 
dÞch bÖnh míi h¹n chÕ ®−îc rñi ro 
trong ch¨n nu«i. 

Thêi gian qua khi ®¹i dÞch cóm gia 
cÇm x¶y ra trªn diÖn réng, trong 
th«n còng kh«ng tr¸nh ®−îc nguy 
c¬ l©y nhiÔm, 1 hé ch¨n nu«i ®Çu 
tiªn xuÊt hiÖn bÖnh lµ «ng NguyÔn 
§×nh TuÊt cã ®µn gµ ®Î 100 con ®· 
ph¶i tiªu huû. Liªn tiÕp nh÷ng ngµy 
sau ®ã 6 hé víi 1980 con gia cÇm 
ph¶i tiªu huû, nguy c¬ bïng ph¸t 
dÞch c¶ th«n lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh 
khái. Tr−íc nh÷ng diÔn biÕn phøc 
t¹p cña dÞch bÖnh, c©u hái ®−îc ®Æt 

ra cho ChÝnh quyÒn th«n vµ Ban thó y 
x· lµ lµm thÕ nµo vµ lµm g× ®Ó gi÷ ®µn 
gia cÇm cßn l¹i, lµm g×  ®Ó d©n ®ì 
hoang mang lo sî tr−íc dÞch bÖnh, 
h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro. B¨n kho¨n 
vµ tr¨n trë ®Õn víi mçi c¸n bé l·nh 
®¹o th«n vµ c¸n bé thó y. Kh«ng cã 
lý do nµo kh¸c, chØ cã lao vµo cuéc 
víi tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ lµm ®−îc, 
vËy lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®−îc 
®−a ra t¹i héi nghÞ häp Ban chØ ®¹o, 
bao gåm l·nh ®¹o th«n vµ Ban thó y. 

§iÒu ®Çu tiªn mµ TiÒn LÖ lµm lµ ®Èy 
m¹nh c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn vµ 
tæ chøc tËp huÊn cho t©t c¶ nh÷ng hé 
ch¨n nu«i gia cÇm trong th«n, sau ®ã 
ph¸t ®éng tæng tÈy uÕ m«i tr−êng trªn 
®Þa bµn toµn th«n, tÊt c¶ c¸c ®−êng 
lµng, ngâ xãm do lùc l−îng Ban chØ 
®¹o th«n chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc 
phun thuèc s¸t trïng, r¾c v«i bét, c¸c 
hé chñ ®éng phun trong gia ®×nh 
m×nh. Do lµ tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn 
nªn ng−êi ng−êi trong th«n, nhµ nhµ 
trong th«n ®· ®ång lo¹t ra qu©n cïng 
tiªu ®éc tÈy uÕ m«i truêng trong 
nh÷ng ngµy cã dÞch. Nh÷ng ngµy sau 
®ã ph¸t ®éng phun thuèc s¸t trïng 
theo ®Þnh kú, ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt 
quan träng lµ ®· khèng chÕ ®−îc dÞch 
bÖnh, kh«ng cã hé nµo ngoµi 7 hé 
trªn bÞ l©y nhiÔm bÖnh ph¶i tiªu huû 
gia cÇm. 

Kh«ng cã g× b»ng søc m¹nh toµn d©n, 
mét c«ng viÖc ®· ®i vµo lßng ng−êi 
d©n TiÒn LÖ, ph¶i cïng chung søc 
míi cã ý nghi· ng¨n chÆn dÞch bÖnh 
trong céng ®ång, h¬n thÕ n÷a TiÒn LÖ 
cßn huy ®éng ®uîc c¶ nh÷ng chñ hé 
ch¨n nu«i lín ®ãng gãp kinh phÝ 
ch¨m lo cho c¸i chung nh− hé «ng 
NguyÔn Kh¾c T−íc ñng hé th«n 1 

triÖu ®ång, hé «ng NguyÔn Tµi S¬n 
ñng hé 500 ngµn ®ång ®Ó lµm tèt 
viÖc tÈy uÕ m«i tr−êng ng¨n chÆn 
dÞch bÖnh. 

§Õn nay TiÒn LÖ ®· gi÷ b×nh æn 
®µn gia cÇm, nh÷ng kÕt qu¶ nµy 
thËt ®¸ng ghi nhËn, trong ®ã cã 
phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá cña Ban 
thó y x·, nh÷ng ng−êi lu«n theo s¸t 
cïng bµ con trong nh÷ng ngµy cã 
dÞch. 

Kh«ng b»ng lßng víi nh÷ng g× cã 
®−îc, nh÷ng ngµy tíi ®©y Ban Thó 
y ®ang tiÕp tôc tham m−u cho chÝnh 
quyÒn th«n thùc hiÖn nghiªm c¸c 
biÖn ph¸p ng¨n chÆn sù bïng ph¸t 
cña dÞch bÖnh ®µn gia sóc gia cÇm, 
tr−íc hÕt tæ chøc tèt chiÕn dÞch 
tiªm phßng ®µn gia sóc gia cÇm vô 
Xu©n hÌ, x©y dùng ph−¬ng ¸n 
phßng chèng bÖnh LNMLM gia 
sóc phï hîp víi ®iÒu kiÖn ë ®Þa 
ph−¬ng. Ban thó y th«n tiÒn lÖ còng 
rÊt mong sô quan t©m chØ ®¹o cña 
c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ tr¹m Thó y 
Hoµi §øc ®Ó TiÒn LÖ thùc hiÖn 
th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ ®¶m 
b¶o an toµn dÞch bÖnh ®µn gia sóc 
gia cÇm t¹i ®Þa ph−¬ng, thóc ®Èy 
ch¨n nu«i ph¸t triÓn. 

NguyÔn Thiªn TrÝ 

Phã tr−ëng Ban Thó y x· TiÒn Yªn 

¶nh:  Đàn Mãng C¸i thuÇn 

¶nh: ¤ng NguyÔn Thiªn TrÝ 
trong mét buæi häp M¹ng l−íi 
hµng th¸ng 



Chóng t«i còng ®· ®Ò cËp nhiÒu 

®Õn c«ng t¸c tiªm phßng cho gia 
sóc, gia cÇm ë x· §øc Giang, song 
víi ph−¬ng thøc tiªm phßng D¹i 
cho ®µn chã, chóng t«i vÉn muèn 
nh¾c l¹i nhiÒu lÇn v× ®©y lµ mét 
kinh nghiÖm ®iÓn h×nh cÇn ®−îc 
nh©n réng. 

VËy lµm c¸ch nµo mµ chØ trong 
mét ngµy c¶ x· §øc Giang tæ chøc 
song viÖc tiªm phßng vaccin D¹i 
cho ®µn chã víi mét tû lÖ rÊt cao 
710 con chã ®· ®−îc tiªm phßng 
(®¹t tû lÖ trªn 95%). Trao ®æi víi 
chóng t«i «ng NguyÔn Träng Kim 
- Tr−ëng ban Thó y x· cho biÕt ®· 
tõ nhiÒu n¨m nay viÖc tiªm phßng 
cho ®µn chã c¶ x· chØ ra qu©n tæ 
chøc tiªm trong mét ngµy lµ xong. 

§Ó thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy tr−íc 
hÕt lµ cã sù tËp trung chØ ®¹o cña 
UBND x· mµ trùc tiÕp lµ Ban chØ 
®¹o (BC§) phßng chèng dÞch bÖnh 
cña x· do ®/c phã chñ tÞch UBND 
lµm tr−ëng ban. BC§ ®· huy ®éng 
tÊt c¶ c¸c ngµnh cña x· vµo cuéc, 
tõ lùc l−îng an ninh, ®Õn c¸c 
tr−ëng th«n, ®µi truyÒn thanh, y tÕ 
x· ...  ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc 
thùc hiÖn nhiÖm vô tiªm phßng 
cho ®µn chã. 

§iÒu ®Çu tiªn mµ BC§ x· lµm lµ 
cho th«ng b¸o réng r·i trªn hÖ 
thèng truyÒn thanh x· vÒ môc ®Ých 

ý nghÜa cña viÖc tiªm phßng ®Ó 
ng−êi d©n nhËn thùc râ vÒ viÖc ph¶i 
tiªm phßng cho ®µn gia sóc nãi 
chung vµ ®µn chã nãi riªng. §ång 
thêi BC§ còng cã kÕ ho¹ch triÓn 
khai cô thÓ ®Õn c¸c th«n xãm, giao 
tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸ nh©n phô 
tr¸ch. C¶ x· cã 4 th«n ®uîc chia 
lu«n lµm 4 ®Þa ®iÓm tiªm, cã lÏ 
ng−êi d©n §øc Giang còng ®· quen 
v¬i c¸c ®Þa ®iÓm tiªm nµy, viÖc 
kh«ng thay ®æi ®Þa ®iÓm tiªm còng 
lµ mét yÕu tè thuËn lîi víi ng−êi d©n 
thùc hiÖn tiªm phßng hµng n¨m theo 
thãi quen. 

ViÖc thèng kª sè chã hiÖn cã ®· 
®−îc giao cho c¸c tr−áng th«n, c«ng 
viÖc nµy ®· gióp cho BC§ x· n¾m 
ch¾c sè gia ®×nh nu«i chã vµ sè chã 
hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm ®Ó tæ chøc chØ 
®¹o. §©y còng lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt 
v× trong ngµy tiªm nÕu chñ hé nµo 
kh«ng mang cho ra n¬i tiªm th× BC§ 
sÏ cho th«ng b¸o trªn ®µi truyÒn 
thanh x·, yªu cÇu chñ hé mang chã 
ra tiªm, thùc tÕ viÖc lµm nµy cã vai 
trß rÊt lín trong viÖc ®«n ®èc chñ 
nu«i mang chã ra tiªm, ng−êi d©n 
rÊt ng¹i khi bÞ th«ng b¸o trªn ®µi, 
vËy nªn b»ng mäi c¸ch khÈn tr−¬ng 
mang ngay chã ra tiªm. 

Ph−¬ng thøc tæ chøc tiªm tËp trung 
cßn cã mét lîi thÕ rÊt lín lµ t¹o ®ùoc 
phong trµo chung, viÖc chØ ®¹o cña 
chÝnh quyÒn còng gän nhÑ, kh«ng 
mÊt nhiÒu thêi gian, kinh phÝ thu 
®¶m b¶o ®ñ trang tr¶i cho c«ng t¸c 
tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn 
m«n, hÇu nh− BC§ x· kh«ng ph¶i 
hç trî nhiÒu kinh phÝ cho c«ng t¸c 
tiªm phßng D¹i. 

Trong thêi gian tiªm phßng c¸c ®/c 
th−êng trùc §¶ng uû, UBND  còng 
rÊt quan t©m th−êng xuyªn ®i kiÓm 
tra ®«n dèc tõng ®Þa ®iÓm tiªm, kÞp 
thêi ®éng viªn nh÷ng n¬i lµm tèt, 

®«n ®èc nh÷ng n¬i lµm ch−a tèt. 

VÒ chuyªn m«n, «ng NguyÔn Träng 
Kim, tr−ëng ban thó y x·, cßn cho 
chóng t«i biÕt thªm: “Khi tæ chøc 
tiªm tËp trung cßn rÊt phï hîp víi 
®Æc tÝnh sinh lý con chã, chã cña 
c¸c gia ®×nh nÕu mang ra chç ®«ng 
ng−êi  con vËt th−êng rÊt sî, gÇn 
nh− kh«ng cã ph¶n øng tÊn c«ng 
ng−ßi nh− khi vµo nhµ chóng, tõ ®ã 
tæ chøc tiªm rÊt nhanh, c¸c thao t¸c 
tiªm phßng  rÔ, ®óng kü thuËt, rÊt Ýt  
x¶y ra hiÖn t−îng ph¶n øng sau khi 
tiªm. Mét buæi s¸ng cã ®iÓm tiªm 
trªn 200 con chã, song nÕu ph¶i ®i 
tõng nhµ ®Ó tiªm th× ch¾c kh«ng bao 
giê ®−îc kÕt qu¶ nh− vËy. Mét ®iÒu 
rÊt thó vÞ n÷a lµ khi tæ chøc tiªm tËp 
trung nh− vËy th× hÇu nh− c¶ 4 th«n 
®Òu cã sù phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ 
ho¹ch sím. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu nµy 
mµ cã th«n chØ thùc hiÖn trong mét 
buæi s¸ng ®· song c¬ b¶n, buæi 
chiÒu chØ tæng hîp sè l−îng tiªm 
phßng vµ b¸o c¸o BC§”. 

Hy väng r»ng víi nh÷ng kinh 
nghiÖm trong chØ ®¹o tiªm phßng 
D¹i cho ®µn chã cña x· §øc Giang 
trªn ®©y lµ bµi häc kinh nghiÖm cho 
c¸c x·, thÞ trÊn trong HuyÖn thùc 
hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c tiªm phßng 
bÖnh D¹i. 

NguyÔn Ngäc S¬n 

Tr¹m tr−ëng TTY Hoµi §øc  

§øc Giang víi c«ng t¸c  

tiªm phßng D¹i cho ®µn chã  

Trang 8 Thông Tin Thú Y 

¶nh:  Tiªm phßng cho ®µn chã 
lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña 
ng−êi d©n 



Sau mçi ®ît tiªm phßng cho ®µn 
gia sóc th−êng cã hiÖn t−îng ph¶n 
øng x¶y ra, vËy nguyªn nh©n vµ 
biÖn ph¸p can thiÖp nh− thÕ nµo? 
Chóng t«i xin giíi thiÖu mét sè 
nguyªn nh©n th−êng gÆp vµ c¸c biÖn 
ph¸p can thiÖp. 
Nguyªn nh©n: Cã mét sè nguyªn 
nh©n chñ yÕu nh− sau: 

Do con vËt ®ã ®ang mang trïng cña 
chÝnh lo¹i vaccin sö dông (cßn gäi 
lµ con vËt ®ang nung bÖnh) nh− vËy 
khi ®−a vaccin vµo c¬ thÓ con vËt 
®ang mang trïng sÏ rÊt rÔ g©y hiÖn 
t−îng ph¶n øng sau khi tiªm. 

Cã thÓ khi tiªm phßng con vËt ®ang 
bÞ èm nh−ng ch−a biÓu hiÖn c¸c 
triÖu chøng ®iÓn h×nh nªn vÉn tiÕn 
hµnh tiªm phßng cho con vËt, 
tr−êng hîp nµy con vËt hay bÞ ph¶n 
øng. 

Mét sè tr−êng hîp trªn c¬ thÓ con 
vËt ®ang mang vÕt th−¬ng ch−a 
lµnh, nh− thiÕn ho¹n, xö lý ngo¹i 
khoa ... khi ®−a vaccin vµo c¬ thÓ 
còng rÊt rÔ g©y hiÖn t−îng ph¶n 
øng. 

Do t¸c ®éng c¬ häc nh− trong qu¸ 
tr×nh b¾t gi÷, cè ®Þnh gia sóc ®Ó tiªm 
phßng, nhiÒu con vËt do sî h·i trë 
nªn hung d÷ ch¹y nh¶y lung tung, 
nÕu ®−a vaccin vµo thêi ®iÓm ®ã 
còng g©y nªn ph¶n øng, c¸ biÖt cßn 
cã hiÖn tuîng con vËt bÞ sèc cho¸ng 
chÕt ngay sau khi tiªm. Mét sè n¬i 
khi tæ chøc tiªm phßng ë thêi ®iÓm 
n¾ng, nãng con vËt mang ë xa tíi, 
nÕu kh«ng ®Ó con vËt nghØ ng¬i trë 
l¹i b×nh th−êng míi tiªm còng rÊt rÔ 
g©y hiÖn tuîng ph¶n øng. 

ChÕ ®é ch¨m sãc nu«i d−ìng sau 
tiªm phßng còng lµ mét trong nh÷ng 
nguyªn nh©n th−êng gÆp dÉn ®Õn 
hiÖn t−îng ph¶n øng, vÒ nguyªn t¾c 
khi gia sóc tiªm phßng song ph¶i ®Ó 
gia sóc nghØ ng¬i vµ cã chÕ ®é ch¨m 
sãc tèt h¬n b×nh th−êng nÕu kh«ng 
còng sÏ g©y hiÖn t−îng ph¶n øng. 

Mét sè yÕu tè kh¸c nh− viÖc b¶o 
qu¶n vaccin, kü thuËt tiªm phßng 
còng cã thÓ lµm ¶nh h−ëng ®Õn con 
vËt g©y hiÖn tuîng ph¶n øng. 

Nh÷ng biÖn ph¸p can thiÖp: 

Tr−íc hÕt cÇn t×m hiÓu nguyªn nh©n 
g©y hiÖn t−îng ph¶n øng ®Ó cã biÖn 
ph¸p can thiÖp ®óng vµ kÞp thêi, 
th«ng th−êng cã hai tr−êng hîp x¶y 
ra ®ã lµ ph¶n øng côc bé vµ ph¶n øng 
toµn th©n. 

NÕu ph¶n øng nhÑ, ph¶n øng côc bé 
thÊy n¬i tiªm s−ng nãng ®á ®au, con 
vËt cã biÓu hiÖn mÖt mái h¬n b×nh   
th−êng th× chØ cÇn cho con vËt nghØ 
ng¬i, ¨n uèng tèt h¬n, con vËt sÏ tù 
qua khái vµ trë l¹i b×nh th−êng sau 
vµi ngµy. 

NÕu con vËt bÞ ph¶n øng toµn 
th©n: ThÊy cã hiÖn t−îng bá ¨n, 
sèt cao, kh«ng ®i l¹i ®−îc, trªn c¬ 
thÓ cã thÓ cã nh÷ng triÖu chøng 
kh¸c xuÊt hiÖn th× can thiÖp b»ng 
c¸ch: 

+ Dïng thuèc trî søc trî lùc ®Ó 
tiªm cho con vËt nh− Vitamin B1, 
B complex, Cafein, Long n·o ... 

+ Tr−êng hîp kh«ng thÊy dì cã 
thÓ dïng kh¸ng sinh ®Ó ®iÒu trÞ 
nh− con vËt bÞ bÖnh. Khi ®· dïng 
kh¸ng sinh ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh th× 
kh¶ n¨ng miÔn dÞch cña vaccin 
tiªm phßng th−ßng bÞ mÊt, do vËy 
sau khi con vËt khái bÖnh trë l¹i 
b×nh th−ßng th× tiÕp tôc tiªm 
phßng cho con vËt. 

Riªng ®èi víi viÖc tiªm phßng 
bÖnh d¹i cho ®µn chã mÌo, nÕu 
thÊy con vËt bÞ ph¶n øng th× nªn 
diÖt bá ®Ó ®¶m b¶o tÝnh m¹ng cho 
con ng−êi vµ gia sóc kh¸c 

HiÖn t−îng ph¶n øng sau tiªm 
phßng thùc tÕ còng lµ hiÖn t−îng 
phßng vÖ cña c¬ thÓ b¶n th©n con 
vËt, do vËy sau mçi ®ît tiªm 
phßng th−êng kh«ng tr¸nh khái. 
Ng−êi ch¨n nu«i sau khi tiªm 
phßng cÇn chó ý theo dâi qu¶n lý 
con vËt, nÕu thÊy hiÖn tuîng ph¶n 
øng th× cÇn b¸o ngay cho c¸n bé 
thó y ®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp 
xö lý kÞp thêi. 

 

BSTY NguyÔn V¨n Huy 

hiÖn t−îng ph¶n øng sau tiªm phßng 
Nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p can thiÖp  

¶nh: Nçi phiÒn muén cña ng−êi 
ch¨n nu«i bªn đàn heo bị bệnh 

Số 11 
Trang 9 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng ... 
Nh÷ng n¨m tíi Tr¹m Thó y HuyÖn 
tiÕp më réng c¸c ®iÓm cung øng 
vaccin trong ®ã tËp trung cho c¸c 
®iÓm vïng xa trung t©m nh− §«ng 
La, V©n C«n, D−¬ng Néi ... 

ViÖc kiÓm tra c¸c cöa hµng thó y 
®−îc duy tr× th−êng xuyªn ®· tiÕn 
hµnh kiÓm tra 28 cña hµng kinh do-
anh thuèc thó y, 15 cña hµng kinh 
doanh thøc ¨n ch¨n nu«i, kh«ng 
ph¸t hiÖn tr−êng hîp vi ph¹m b¸n 
thuèc cÊm, thuèc ngoµi luång. 

C¸c ho¹t ®éng chuyÖn m«n kh¸c 

- §Çu th¸ng 4/2004, Tr¹m Thó y 
HuyÖn ®−îc mêi dù héi th¶o tæng kÕt 
ho¹t ®éng gi¸m s¸t dÞch bÖnh cña tæ 
chøc Thó y kh«ng biªn giíi t¹i tØnh 
Phó Thä. Qua buæi héi th¶o ®· thu 
®−îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm vÒ 
m« h×nh ho¹t ®éng M¹ng l−íi gi¸m 
s¸t dÞch bÖnh. 

- Kú häp M¹ng l−íi ngµy 18/3 võa 
qua «ng TrÇn Anh TuÊn - Chuyªn 

viªn kü thuËt cña c«ng ty Nutri-
way ®· cã buæi tËp huÊn chuyªn 
®Ò vÒ nhu cÇu cña n−íc trong c¬ 
thÓ gia sóc gia cÇm. Sau buæi tËp 
huÊn c¸n bé M¹ng l−íi ®· cã 
thªm kiÕn thøc tæng hîp ¸p dông 
trong ®iÒu trÞ bÖnh cho gia sóc 
gia cÇm. 

NguyÔn Ngäc S¬n 

Tr¹m tr−ëng TTY Hoµi §øc  

(TiÕp theo trang 5 ) 



Trang 10 Thông Tin Thú Y 

           §iÒu trÞ bÖnh CÇu trïng gµ 

 

Gåm 3 b−íc nh− sau:    B−íc 1: VÖ sinh, tiªu ®éc 

 

B−íc 2: Dïng thuèc 

 

    B−íc 3: Dïng thuèc bæ trî 

 

 

 

 

 

- VÖ sinh s¹ch sÏ, vµ phun thuèc s¸t trïng Antisep 

- Thay trÊu, cho ¨n h¹n chÕ, chia nhiÒu b÷a,  

- T×m c¸ch gi÷ cho chuång kh« r¸o 

Ngµy ®Çu:                

vetpro 60% 100g/700KgTT,  chia 2lÇn/ngµy 

2-3 ngµy tiÕp theo:  

 

vetpro 60% 100g/1000KgTT/ngµy,  chia 2lÇn/ngµy 

 

- UNILYTE VIT-C  2-3g/1lÝt n−íc 

- Bioguard trén T¡ víi liÒu 100g/25-50KgT¡  
 



Số 11 Trang 11 

Ăn dứa có thể ngừa 
bệnh cúm 

    Nghiên cứu 
của các nhà 
khoa học thuộc 
Đại học Hồng 
Kông (Trung 
Quốc) cho 
biết, ăn nhiều 
dứa có thể 

giúp ngăn ngừa cúm, do dứa chứa 
nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ 
miễn dịch các virus cúm. Ngoài ra, 
dứa ít gây dị ứng hơn so với các loại 
trái cây có vị chua khác nên những 
ai bị đau bao tử có thể ăn dứa mà 
không sợ tích trữ quá nhiều chất 
axít trong bao tử. Dứa còn giúp 
thông cổ họng do có tính giải đờm 
cao. Để trị cúm nên dùng mỗi ngày 
từ 120-150g dứa, ít nhất 4 lần/ngày.         
  TheoVnexpress 

Lào Cai tạo giống khôi 
phục đàn gia cầm sau 
dịch 

Nhằm khôi phục lại và phát triển 
chăn nuôi gia cầm, Trung tâm giống 
cây trồng - vật nuôi tỉnh Lào Cai đã 
xây dựng phương án bổ sung nguồn 
giống gia cầm phục vụ cho nhu cầu 
chăn nuôi của nhân dân trong tỉnh 
như: nhập khoảng 2.000 con gà 
giống Lương Phượng để làm giống 
bố mẹ; liên hệ với các cơ sở sản 
xuất giống ở Trung ương (Viện 
chăn nuôi) nhập thêm khoảng 3 vạn 
gia cầm đảm bảo chất lượng. Trung 
tâm sẽ liên hệ với những hộ tư nhân 
mua lại gà bố mẹ, mua trứng đủ tiêu 
chuẩn ấp tạo giống. Toàn bộ số 
giống trên được kiểm tra nguồn gốc, 
kiểm dịch trước khi bán. 

Lào Cai cũng đang gấp rút xây dựng 

phương án trợ giá giống gia cầm đối 
với các hộ gia đình bị thiệt hại nặng 
trong đợt dịch cúm gia cầm. Nhiều 
hộ nông dân cũng mong muốn các 
ngân hàng trong tỉnh tạo điều kiện 
cho họ được giãn nợ với những 
khoản vay trước đây và tiếp tục cho 
vay vốn để họ có khả năng tái đầu 
tư sản xuất./. 

(Nguồn tin: TTXVN) 

Th«ng tin ®ã ®©y 

Thu nhập 70 triệu 
đồng/năm nhờ chăn 
nuôi tổng hợp 

Gia đình ông Nguyễn Mạnh 
Hùng ở thôn Dương Viên, xã Tam 
Đa, huyện Sơn Dương (Tuyên 
Quang) những năm 1993 trở về 
trước là một hộ nghèo, mức thu 
nhập bình quân mỗi khẩu trong 
gia đình chưa đạt nổi 60.000 
đ/người/tháng. Nhờ chính sách đổi 
mới của Đảng, ông Hùng mạnh 
dạn đổi đất xa lấy đất liền thổ gần 
nhà xây dựng lò gạch, vừa là phục 
vụ nhu cầu xây dựng của bà con 
t rong xã,  vừa tăng thu 
nhập.…Cùng với phát triển làm 
gạch, năm 1994 ông đầu tư xây ao 
kiên cố diện tích rộng 1 sào phát 
triển nuôi cá trê phi, nuôi ba ba, 
rồi xây chuồng trại chăn nuôi trâu, 
lợn, gà. Riêng về phát triển chăn 
nuôi lợn, ông Hùng cho biết: Một 
năm gia đình nuôi bốn lứa lợn, 
mỗi lứa thường là 20 con, mỗi con 
trọng lượng từ 20-25 kg, nuôi ba 
tháng xuất chuồng một lứa, trọng 

lượng mỗi con đạt từ 80 kg - 100 kg; 
thường một năm gia đình xuất 
chuồng đạt trên 6 tấn lợn thịt. Tận 
dụng nguồn phân lợn, phân trâu ông 
xây lò làm bếp đun nấu bằng khí 
biôgas thay củi.  

Cùng với chăn nuôi, gia đình cấy 1,5 
mẫu lúa 2 vụ, 5 sào đất màu trồng 
đỗ, lạc. Lúa màu được đầu tư thâm 
canh đúng yêu cầu kỹ thuật nên năng 
suất đạt cao, hàng năm thu hoạch đạt 
4,5 tấn thóc và 5 tạ đỗ, lạc. Qua 10 
năm phát triển kinh tế bằng chăn 
nuôi cá, ba ba, trâu, lợn, gà, sản xuất 
nông nghiệp và phát triển nghề làm 
gạch, gia đình ông có của ăn, của để 
dành, năm vừa qua đã xây được nhà 
mái bằng hai tầng diện tích rộng 100 
m2, mua được xe máy, ti vi. Ông còn 
tạo công ăn việc làm cho 6 người 
giúp việc làm gạch, với mức lương 
đạ t  40 0 . 00 0  đ  -  6 0 0 . 0 00 
đ/người/tháng.  

Nay gia đình ông trở thành hộ giàu 
trong thôn, có mức thu nhập đạt trên 
70 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi 
50 triệu đồng.  

TheoVnexpress 

Làm giàu từ nuôi ong 

Năm 2003, anh Trần Văn 
Hoàng, ở Cần Thơ, đặt 240 thùng 
ong lấy mật. Chỉ 6 tháng anh thu 
đuợc hơn 5 tấn mật, thu về 75 triệu 
đồng, trừ chi phí thu lãi 50 triệu 
đồng. Ong gắn với những vuờn cây 
ăn trái sung túc, bình quân 15- 30 
ngày thu mật một lần, mỗi thùng 
cho sản luợng mật từ 8 - 10kg/vụ. 
Một năm, ong cho mật 6 tháng. 
Mùa xuân luợng mật ong sẽ thu cao 
hơn các mùa khác. Hiện nay, mật 
ong là mặt hàng xuất khẩu có giá trị 
kinh tế cao được thị truờng Trung 
Quốc, Đài Loan, Nhật Bản ưa 
chuộng. Mật ong đuợc xem là một 
loại dược liệu quý từ thiên nhiên.  

(Nguồn tin: NNVN)  

Ảnh: 

Ong 
mËt 
v−ên 
nhµ   

Ảnh: ThÞ tr−êng trøng gia cÇm 
®· quay trë l¹i  



 

Vui c¦êi 

Trong sè nµy chóng t«i cã sö dông mét sè bµi tõ trang Web “http://www.mard.gov.vn”cña Bé N«ng NghiÖp vµ 
Ph¸t TriÓn N«ng Th«n nh»m ®em tíi cho quý vÞ ®éc gi¶ trong HuyÖn nh÷ng th«ng tin phong phó h¬n. 

Xỉn 

Trong một bữa tiệc, đến lúc khá say, một anh 
chàng ghé vào tai bạn, tiết lộ: 
- Này, cô áo đỏ kia là vợ tớ, còn cô áo xanh bên 
cạnh là bồ của tớ đấy. 
Bạn anh ta cũng đang say mèm, ngạc nhiên đáp: 
- Vậy à, tớ thì ngược lại: Cô áo xanh là vợ tớ, còn 
cô áo đỏ là bồ của tớ!  

∗∗∗∗∗  

Nói nhiều 

 Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. 
- Theo các nhà bác học tính toán thì mỗi ngày đàn 

ST 

ông nói khoảng 5 nghìn từ, còn phụ nữ nói 7 
nghìn từ, có chênh nhau là mấy đâu mà phụ nữ cứ 
bị mang tiếng là nói nhiều nhỉ? 
- Ừ, nhưng khi người đàn ông đi làm về, anh ta đã 
nói hết ''định mức'' của mình rồi, trong khi phụ nữ 
còn chưa bắt đầu con số nghìn của họ.  

∗∗∗∗∗  

PRISE T¹i ViÖt nam 

Văn Phòng PRISE 
c/°NIAH VCN - Thụy Phương 

Từ  Liêm - Hà Nội 

Tr¹m thó y HoµI §øc (Hµ T©y), 
ViÖn ch¨n nu«I quèc gia vµ cirad 

xin tr©n träng giíi thiÖu: 

ĐT: (84) 4 757 05 21 
Fax: (84) 4 757 21 77 

Email: vporphyre@hn.vnn.vn 

TRẠM THÚ Y 

ST 

Mật cá: Trừ mật cá quả, mật 
các loại cá khác khi chế biến 
nếu bị vỡ sẽ rất đắng. Mật cá lại 
không tan trong nước, do vậy 
không thể dùng nước để rửa 
sạch được. Để khắc phục, bạn 
hãy lấy rượu hoặc nước soda 
bôi lên chỗ bị dính mật rồi rửa 
sạch, vị đắng sẽ mất. 

(Theo Gia Đình & Xã Hội)  

     Có những loại rau, quả 
rất đắng, ăn sẽ mất ngon. Bạn 
hãy tham khảo một vài gợi ý 
dưới đây để làm giảm độ đắng 
của rau cải, mướp đắng, mật 
cá. 

Rau cải: Chớ nên ngâm lâu 
dưới nước. Vị đắng sẽ không 
giảm lại mất vitamin. Bạn hãy 
vắt vào nước luộc rau một quả 
chanh hoặc cho thêm một củ 
khoai tây. Như thế, rau cải sẽ 
bớt đắng. 

Mướp đắng: Không nên thái 
mướp thành miếng, luộc qua và 
ngâm vào nước lạnh rồi xào 
nấu. Làm như vậy vị đắng tự 
nhiên của mướp sẽ mất đi. Tốt 
nhất là xắt mướp thành miếng, 
ngâm qua nước muối rồi vớt lên 
xào ăn.  

Khö vÞ §¾ng trong thùc phÈm   

¶nh: M−íp ®¾ng, mét lo¹i rau 
bæ m¸t thÝch hîp cho mïa hÌ 


