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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi gà đồi của các hộ nông 

dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Các phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu 

bao gồm phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh dựa vào nguồn số liệu thứ cấp và số liệu điều tra hộ 

chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số các hộ chăn nuôi gà đồi quy mô lớn và trung bình đã chủ động thực 

hiện các biện pháp quản lý dịch bệnh. Trong khi đó việc thực hiện các biện pháp quản lý dịch bệnh của hộ chăn nuôi 

có quy mô nhỏ còn khá nhiều hạn chế, đặc biệt là trong khâu lựa chọn gà giống, chuẩn bị chuồng trại, lựa chọn 

nguồn thức ăn chăn nuôi. Các giải pháp chủ yếu được đề xuất để tăng cường quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi gà 

đồi của hộ bao gồm phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; tăng cường công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi, tăng cường quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ thú y và rà soát hoàn thiện 

một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi. 

Từ khóa: Chăn nuôi gà, dịch bệnh, quản lý, hộ nông dân, huyện Yên Thế. 

Disease Management in Chicken Raising of Farm Households 
in Yen The District, Bac Giang Province 

ABSTRACT 

This study aims to assess the current disease management in chicken raising of the farm households in Yen 

The district, Bac Giang province. Both secondary data and primary data from farm household survey were used for 

this study and the main analytical methods include the descriptive statistics and comparative analysis. The results 

showed that most of the large-scale and medium-scale chicken raising households have actively applied the 

measures for disease management. Meanwhile, many small-scale households have not fully applied the measures, 

specifically in chick selection, raising house preparation, and feed selection. The major solutions for enhancing the 

disease management in chicken raising include the development of large-scale raising farm models, the 

enhancement of the propaganda and dissemination on measures for chicken diseases, better control of the private 

providers of veterinary services, and improvement of the policies for chicken raising in the district.  

Keywords: Chicken raising, diseases, management, farm household, Yen The district. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuöi gia cæm có vð trí và vai trò rçt 

quan trõng trong phát triển kinh tế ở nhiều 

nước trên thế giới cÿng như ở Việt Nam (Mottet 

& Tempio, 2017; Cục Chën nuöi, 2015). Tuy 

nhiên, trong những nëm gæn đåy, ngành chën 

nuôi gia cæm ở nhiều nước liên tục phâi đøi mðt 

với nguy cơ büng phát dðch bệnh, đðc biệt là 

dðch cúm gia cæm. Chính vì vêy, quân lý dðch 

bệnh (QLDB) trong chën nuöi gia cæm, đðc biệt 

là đøi với các hû nông dân ở các nước đang phát 

triển đòng vai trñ hết sức quan trõng (FAO, 

2010; Mottet & Tempio, 2017).  
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Là huyện miền núi nìm ở phía tây bíc cþa 

tînh Bíc Giang, có diện tích đçt tự nhiên rûng 

lớn (303km2), Yên Thế được coi là đða phương cò 

điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hêu thuên lợi 

cho phát triển các mô hình kinh tế vườn đ÷i, đðc 

biệt là phát triển chën nuöi gà đ÷i (CNGĐ). 

Toàn huyện hiện có trên 14 ngàn hû CNGĐ với 

tùng đàn gà đ÷i là hơn 4,2 triệu con (Träm 

CN&TY huyện Yên Thế, 2018). Phát triển 

CNGĐ đã gòp phæn đáng kể trong täo việc làm, 

nâng cao thu nhêp cho người dân trong huyện 

(UBND huyện Yên Thế, 2016). Mðc dù vêy, 

ngành CNGĐ cþa huyện vén đang gðp phâi 

khöng ít khò khën, trong đò nguy cơ büng phát 

dðch bệnh được coi là mût trong những vçn đề 

then chøt. Tuy nhiên, nhờ có sự chî đäo sát sao 

cþa đûi ngÿ cán bû chuyên môn và việc triển 

khai những biện pháp QLDB hợp lý cþa các hû 

nông dân nên trong thời gian qua, trên đða bàn 

huyện chî xuçt hiện mût sø bệnh thöng thường ở 

mût vài xã chứ không xây ra tình träng bùng 

phát dðch cúm gia cæm, qua đò hän chế những 

thiệt häi cho hû chën nuôi. Nghiên cứu này được 

thực hiện nhìm đánh giá thực träng, từ đò đề 

xuçt giâi pháp chþ yếu nhìm tëng cường QLDB 

trong CNGĐ cþa các hû nöng dån trên đða bàn 

huyện Yên Thế trong thời gian tới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bên cänh các thông tin thứ cçp, nghiên cứu 

còn tiến hành thu thêp các thông tin sơ cçp từ 

phóng vçn 90 hû CNGĐ có quy mô (QM) chën 

nuôi khác nhau trong huyện. Theo sø liệu thøng 

kê về tình hình CNGĐ cþa huyện, tỷ lệ hû chën 

nuôi có QM lớn (trên 1.000 con/nëm) chiếm 

khoâng 10%, QM trung bình (từ 300-1.000 

con/nëm) chiếm khoâng 25% và QM nhó (dưới 

300 con/nëm) là 65%. Do vêy để đâm bâo tính 

đäi diện theo QM, nghiên cứu đã lựa chõn ngéu 

nhiên 9 hû CNGĐ có QM lớn, 23 hû có QM trung 

bình và 58 hû có QM nhó, đ÷ng thời việc lựa 

chõn hû chën nuöi cÿng cò chý ý đến tính đäi 

diện cho 03 vùng trong huyện (vùng cao, vùng 

đ÷i núi thçp và vüng đ÷ng bìng). Các nûi dung 

phóng vçn chþ yếu bao g÷m thông tin chung về 

hû chën nuöi, tình hình chën nuöi cþa hû, các 

biện pháp QLDB mà hû đã và đang áp dụng, 

những đề xuçt cþa hû nhìm tëng cường QLDB 

trong CNGĐ cþa hû trong thời gian tới. Bên 

cänh đò, phương pháp thâo luên nhóm với các 

cán bû chën nuöi thý y trong huyện cÿng được 

thực hiện để thu thêp mût sø thông tin và ý kiến 

đánh giá về tình hình dðch bệnh trong CNGĐ 

trên đða bàn huyện. Phương pháp thøng kê mô 

tâ, phån tích so sánh là các phương pháp chþ 

yếu được sử dụng trong nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát tình hình chăn nuôi gà đồi 

trên địa bàn huyện Yên Thế 

Với quan điểm phát triển kinh tế là trõng 

tåm, cën cứ vào tiềm nëng, thế mänh cþa đða 

phương, ngay từ đæu nëm 2010, Huyện þy Yên 

Thế đã xác đðnh phát triển CNGĐ là mût trong 

những hướng đi chþ đäo, phçn đçu đến nëm 

2020, tùng đàn gia cæm cþa huyện đät 5 triệu 

con. Huyện đã tù chức thực hiện nhiều đề án, dự 

án để phát triển CNGĐ.CNGĐ”. Chính vì thế 

các xã, thð trçn, đðc biệt là các xã có diện tích 

vườn đ÷i rûng như xã Tam Tiến, Tiến Thíng, 

Canh Nêu, đều têp trung phát triển CNGĐ mût 

cách mänh mẽ Tùng đàn gà đ÷i cþa huyện liên 

tục tëng lên và đät trên 4 triệu con trong giai 

đoän 2015-2017 (Bâng 1). 

Theo báo cáo cþa Träm CN&TY huyện Yên 

Thế (2018) thì có khoâng 65% sø hû CNGĐ là 

chën nuöi nhó lẻ theo hướng truyền thøng, đò là 

những hû chën nuöi với sø lượng ít, chþ yếu là 

nuôi thâ tự do, cho ën thức ën tên dụng và 

không bán sân phèm thường xuyên. Đøi với các 

hû chën nuöi bán cöng nghiệp, chën nuöi theo 

hướng hàng hòa (35%) thường có QM chën nuöi 

trung bình hoðc lớn, têp trung đæu tư tëng nëng 

suçt, hiệu quâ. Trên đða bàn huyện cÿng đã cò 

nhiều mô hình chën nuöi gà thðt an toàn với QM 

lớn và từng bước được nhân rûng.  

3.2. Thực trạng dịch bệnh trong chăn nuôi 

gà đồi trên địa bàn huyện Yên Thế 

Với QM đàn gia cæm trên đða bàn huyện 

ngày càng tëng trong khi hình thức chën nuöi 
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vén chþ yếu là nhó lẻ, việc lưu thöng vên 

chuyển gia cæm trên đða bàn huyện diễn ra liên 

tục nên ngành CNGĐ cþa huyện luôn phâi đøi 

mðt với nguy cơ xuçt hiện, bùng phát dðch bệnh. 

Theo báo cáo cþa träm CN&TY huyện Yên Thế 

(2018) thì dðch bệnh được coi là mût trong 

những rþi ro có xác xuçt xây ra rçt lớn và ânh 

hưởng nghiêm trõng nhçt đến hoät đûng CNGĐ 

cþa huyện. 

Sø liệu trong bâng 2 cho thçy mðc dù sø 

lượng gà nuöi trên đða bàn huyện là rçt lớn 

nhưng do cò sự phøi hợp cþa các ban ngành 

chuyên môn và việc thực hiện vệ sinh phòng 

dðch khá nghiêm túc cþa hû nuôi nên trong 3 

nëm (2015-2017) trên đða bàn huyện đã khöng 

xây ra dðch cúm gia cæm. Tuy nhiên, đợt rét 

đêm, rét häi đæu nëm 2016 là tác nhån chính 

làm phát sinh dðch bệnh qua đường hô hçp cùng 

với mût sø bệnh theo mùa khác nên trong nëm 

2016, nhiều hû có gà bð bệnh, sø gà bð cách ly 

theo dôi là 654 ngàn con và đã cò trên 350 ngàn 

con bð chết, gây thiệt häi tương đøi lớn (ước tính 

khoâng 25 tỷ đ÷ng) cho các hû CNGĐ. Trong 

nëm 2015 và 2017, sø lượng gà chết do dðch 

bệnh là khoâng 80-85 ngàn con, gây thiệt häi từ 

4-5 tỷ đ÷ng. 

Theo ý kiến cþa các cán bû Träm CN&TY 

huyện, trong giai đoän 2016-2018, mðc dù dðch 

cúm gia cæm không xây ra nhưng mût sø bệnh 

phù biến trên gà vén xuçt hiện ở đa sø hû chën 

nuôi, nhçt là vào những thời điểm giao mùa, khi 

thời tiết thay đùi. Trong đò, tỷ lệ gà bð bệnh 

Newcastle từ 40-45%, bệnh Gumboro 25-32%, 

bệnh cæu trùng 10-15% (Bâng 3). Tỷ lệ đàn gà 

míc bệnh có sự khác biệt đáng kể theo QM chën 

nuôi cþa hû, trong đò hû chën nuöi QM lớn có tỷ 

lệ gà míc bệnh thçp (dưới 10%), trong khi hû 

chën nuöi QM nhó có tỷ lệ gà míc bệnh ở mức 

cao hơn đáng kể (từ 15-55%). Hæu hết các bệnh 

này quen thuûc với những người chën nuöi và 

cÿng khöng khò điều trð nếu phát hiện kðp thời. 

Tuy vêy, nếu phát hiện muûn, việc điều trð sẽ 

khò khën hơn, gà cò thể bð chết hoðc nếu điều 

trð khói thì gà cÿng chêm lớn hơn, gåy thiệt häi 

kinh tế cho hû chën nuöi. 

 

Bâng 1. Kết quâ CNGĐ trên địa bàn huyện Yên Thế 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Số hộ CNGĐ Hộ 14.957 13.583 14.290 

Tổng đàn gà đồi Ngàn con 4.487 4.075 4.287 

Gà thịt Ngàn con 4.446 4.009 4.222 

Gà đẻ Ngàn con 40 66 65 

Sản lượng      

Sản lượng thịt (hơi) Tấn 8.003 7.217 7.599 

Sản lượng trứng Ngàn quả 10.398 16.798 16.688 

Nguồn: Trạm CN&TY huyện Yên Thế, 2018. 

Bâng 2. Tình hình dịch bệnh trong CNGĐ của huyện Yên Thế 2015-2017 

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 

Số gà chết do dịch cúm gà Ngàn con 0 0 0 

Số gà chết do bệnh thông thường Ngàn con 85 350 80 

Số gà bị cách ly theo dõi Ngàn con 150 654 140 

Tthiệt hại ước tính Tỷ đồng 5,0 25,0 4,0 

Nguồn: Trạm CN&TY huyện Yên Thế, 2018. 
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 Bâng 3. Tỷ lệ gà mắc một số bệnh phổ biến theo QM chăn nuôi của hộ (%) 

Bệnh QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Bệnh Newcastle  5÷10 15÷25 45÷55 40÷45 

Bênh Gumboro 2÷5 10÷20 30÷40 25÷32 

Bệnh cầu trùng 1÷3 5÷10 15÷25 10÷15 

Ghi chú: Thảo luận nhóm, 2018. 

3.3. Đánh giá thực trạng quân lý dịch bệnh 

của các hộ chăn nuôi gà đồi huyện Yên Thế 

Theo FAO (2009) và Akintunder & Adeoti 

(2014) thì QLDB trong chën nuöi gia cæm là việc 

áp dụng mût loät biện pháp để đâm bâo vệ sinh 

chu÷ng träi và giâm thiểu rþi ro xuçt hiện dðch 

bệnh. Trong nghiên cứu này, QLDB trong 

CNGĐ ở cçp hû nöng dån được têp trung vào các 

nûi dung chþ yếu bao g÷m lựa chõn ngu÷n gà 

giøng, vệ sinh chu÷ng träi, lựa chõn ngu÷n thức 

ën, cöng tác tiêm phòng vacxin và các biện pháp 

ứng xử cþa hû khi dðch bệnh xây ra.  

3.3.1. Công tác lựa chọn gà giống 

Theo Bû NN&PTNT (2010), giøng gia cæm 

mua về nuôi phâi có ngu÷n gøc rõ ràng, khóe 

mänh và có giçy kiểm dðch và phâi có bân công 

bø tiêu chuèn kèm theo mới đáp ứng yêu cæu về 

chën nuöi an toàn sinh hõc. Trong thực tế, các hû 

chën nuöi trên đða bàn huyện Yên Thế có thể lựa 

chõn mua gà giøng từ 4 ngu÷n chính: mua từ các 

träi, trung tâm gà giøng; mua từ lò çp tư nhån; 

mua ở chợ hoðc cþa các hû khác; và tự để giøng. 

Trong đò, gà giøng từ các trung tâm, träi gà 

giøng (như träi giøng Vän Phúc, Dabaco) có chçt 

lượng tøt do gà bø mẹ có ngu÷n gøc rô ràng, được 

nuôi theo quy trình nghiêm ngðt, tuy nhiên giá 

mua thường cao và tøn thêm chi phí vên chuyển. 

Gà giøng từ các lò çp tư nhån trên đða bàn huyện 

hoðc các huyện lân cên cÿng cò chçt lượng tương 

đøi tøt do nhiều lò çp đã được trang bð máy çp 

theo công nghệ hiện đäi, tuyển chõn gà giøng bø 

mẹ khá kỹ, có giá bán thçp hơn và chi phí vên 

chuyển không cao. Giøng mua ở chợ hoðc ở các hû 

khác thường không có ngu÷n gøc rõ ràng và 

người bán cÿng thường không cam kết về chçt 

lượng với người mua, tuy nhiên giá bán thường 

thçp và quá trình mua bán thuên tiện. Hình 

thức tự để giøng là việc hû tự chõn ra những con 

trøng và con mái tøt nhçt trong đàn dựa vào kiểu 

hình để nhân giøng, tuy nhiên thường con giøng 

thường có chçt lượng không ùn đðnh, sức søng và 

khâ nëng kháng bệnh kém. 

 Bâng 4. Lựa chọn gà giống của các hộ điều tra (%) 

Chỉ tiêu QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Hộ mua giống tại trại giống, trung tâm giống 44,4 13,1 0 7,8 

Hộ mua giống tại các lò ấp tư nhân 55,6 86,9 10,3 34,4 

Hộ mua giống tại các chợ, các hộ nuôi khác 0 0 25,9 16,7 

Hộ tự để giống 0 0 63,8 41,1 

Bâng 5. Công tác chuẩn bị chuồng trại CNGĐ (%) 

Chỉ tiêu QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Hộ có chuồng nuôi đủ tiêu chuẩn 100 60,87 3,45 27,78 

Hộ có chuồng nuôi không đủ tiêu chuẩn 0 39,13 96,55 72,22 

Hộ có ý định xây dựng lại chuồng nuôi theo TC 0 13,04 0,00 3,33 

Hộ không có dự định thay đổi chuồng nuôi 0 26,09 96,55 68,89 
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Theo kết quâ điều tra, các hû CNGĐ có QM 

lớn và trung bình thường mua täi các träi/trung 

tâm giøng hoðc các lò çp tư nhån chứ không 

mua giøng trôi nùi ở chợ và cÿng khöng tự để 

giøng. Sø lượng hû có QM trung bình mua giøng 

từ lò çp tư nhån chiếm tỷ lệ cao (86,9%). Đa sø 

các hû có QM nhó là tự để giøng (63,8%) hoðc 

mua từ chợ (25,9%) nên gà giøng có chçt lượng 

khöng đâm bâo và thường khöng đáp ứng yêu 

cæu về an toàn dðch bệnh. Đåy cÿng là mût trong 

những nguyên nhân dén đến việc dðch bệnh 

thường phát sinh ở các hû có QM nhó lẻ hơn.  

3.3.2. Công tác chuẩn bị chuồng trại và 

dụng cụ chăn nuôi 

Chu÷ng nuôi và vệ sinh chu÷ng nuôi, dụng 

cụ chën nuöi gia cæm säch sẽ góp phæn đáng kể 

trong hän chế dðch bệnh. Chu÷ng nuöi đät tiêu 

chuèn an toàn sinh hõc là chu÷ng nuöi đâm bâo 

yêu cæu về diện tích, thông thoáng, ánh sáng, 

nhiệt đû, èm đû phü hợp với các giai đoän nuöi 

dưỡng, bên cänh có hø sát trùng (Bû NN&PTNT, 

2010). Việc xây dựng chu÷ng nuöi đþ tiêu chuèn 

có thể giúp dễ dàng áp dụng các biện pháp chëm 

sóc nuöi dưỡng, thuên tiện cho việc cách ly để 

điều trð những cá thể gà øm khi có dðch bệnh 

xây ra và phån tách được gà theo lứa tuùi vào 

từng dãy chu÷ng. Kết quâ khâo sát cho thçy 

100% sø hû chën nuöi QM lớn đều xây dựng 

chu÷ng träi đâm bâo tiêu chuèn, có thể nhøt gà 

câ ngày và đêm vào những ngày thời tiết bçt lợi 

mà vén không có hiện tượng gà mù cín, dém 

đäp nhau. Chi phí để xây dựng chu÷ng träi đâm 

bâo tiêu chuèn nuôi 1.000 gà là khoâng 40-50 

triệu đ÷ng. Đåy là khoân tiền đæu tư khá lớn đøi 

với các hû chën nuôi trong huyện. 

Tỷ lệ hû QM trung bình có chu÷ng nuöi đþ 

tiêu chuèn chî đät 60,87%. Dù biết rìng chu÷ng 

träi là yếu tø rçt quan trõng trong phòng dðch 

bệnh nhưng do điều kiện tài chính chưa cho 

phép nên 39,13% sø hû chưa thể chuèn bð 

chu÷ng träi đþ tiêu chuèn, trong đò 13,04% sø 

hû cò ý đðnh xây dựng läi chu÷ng träi khi cò điều 

kiện, còn läi 26,09% cho biết hõ sẽ tëng cường vệ 

sinh chu÷ng träi, vệ sinh dụng cụ chën nuöi vào 

những thời điểm thời tiết bçt lợi hoðc giâm QM 

đàn gà trong thời gian đò để vén có thể nhøt gà 

vào những ngày thời tiết bçt lợi. Đøi với nhóm 

hû chën nuöi QM nhó thì có tới 96,55% sø hû có 

chu÷ng träi chưa đâm bâo tiêu chuèn, chu÷ng 

träi được xây dựng đơn giân bìng các vêt liệu 

sïn cò để tiết kiệm chi phí. . Kết quâ khâo sát 

cho thçy 100% sø hû chën nuöi cho rìng việc vệ 

sinh chu÷ng träi cò ý nghïa quan trõng trong 

phòng chøng dðch bệnh, vì vêy vệ sinh trước, 

trong và sau khi nuöi được 100% sø hû chën 

nuôi tiến hành thực hiện. Tuy nhiên, việc tiến 

hành vệ sinh trước và sau khi nuôi cþa các hû 

chën nuöi, nhçt là các hû có QM nhó mới chî 

dừng läi việc quét dõn chu÷ng nuôi, rửa dụng cụ 

chën nuöi mà chưa tiến hành ngâm, phun khử 

trüng hay cách ly đýng thời gian yêu cæu. Việc 

không cách ly, ngâm khử trüng hay để “trøng 

chu÷ng” đþ thời gian sẽ làm t÷n đõng, lưu cữu 

mût lượng mæm bệnh dén đến nguy cơ cao 

truyền bệnh từ đàn đã bán sang đàn mới nuôi. 

3.4. Lựa chọn nguồn thức ăn chăn nuôi 

Thức ën, nước uøng cho gà phâi phù hợp 

từng lứa tuùi, không chứa các chçt gây t÷n dư, 

đûc tø, nçm møc và các vi sinh vêt có häi theo 

quy đðnh (Bû NN&PTNT, 2010). Theo điều tra, 

các hû chën nuöi gà ở Yên Thế mua thức ën cho 

CNGĐtừ các ngu÷n chính là: mua thîng täi 

công ty sân xuçt thức ën chën nuöi (ở Bíc 

Giang, Hà Nûi, Bíc Ninh„); mua täi các đäi lý 

bán thức ën chën nuöi trên đða bàn huyện; mua 

ngô, thóc täi các đäi lý hoðc sử dụng ngô, thóc 

cþa hû để tự phøi trûn làm thức ën cho đàn gà. 

Kết quâ điều tra cho thçy chî có 66,67% sø 

hû chën nuöi QM lớn mua cám ën trực tiếp từ 

các công ty. Mua trực tiếp từ công ty có giá ưu 

đãi hơn, tuy nhiên phâi là những hû có tiềm lực 

về kinh tế, QM chën nuöi lớn mới có thể mua với 

sø lượng nhiều để được hưởng các ưu đãi này. 

Ngu÷n thức ën này cÿng được cöng ty đâm bâo, 

cam kết về chçt lượng nên các hû rçt yên tâm sử 

dụng, đàn gà cÿng ít bð bệnh, nhçt là bệnh 

đường tiêu hóa do thức ën gåy ra. Kết quâ kháo 

sát cho thçy đa sø hû chën nuöi QM trung bình 

và QM nhó mua cám từ các đäi lý gæn nhà. 

CNGĐNhìn chung chçt lượng cám cþa các đäi lý 

được đâm bâo vì ngu÷n cám cþa đäi lý thường là 

do công ty cung cçp, tuy nhiên giá bán từ đäi lý 
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thường cao hơn so với mua trực tiếp từ công ty. 

Sø hû tự mua ngô, thóc về phøi trûn chiếm tỷ lệ 

nhó và chî ở nhóm hû có QM nhó do việc phøi 

trûn mçt nhiều công sức và chçt lượng thức ën 

khöng đâm bâo, do ngô thóc mua về có thể 

nhiễm nçm møc, gây bệnh cho đàn gà nuöi. 

Để tëng khâ nëng phñng bệnh cþa đàn gà, , 

nhiều hû CNGĐ đã bù sung mût sø chçt vào 

nước uøng hoðc thức ën cho đàn gà. 100% sø hû 

QM lớn và QM trung bình đều bù sung thêm 

Bcomlex, men tiêu hòa để nâng cao sức đề 

kháng cho đàn gà. Việc mua và sử dụng 

Bcomlex, men tiêu hóa rçt dễ dàng và tiện lợi. 

Những hû này không sử dụng nước tói vì mçt 

nhiều công, cÿng khöng sử dụng kháng sinh để 

phòng bệnh vì hõ cho rìng sẽ dén tới hiện tượng 

nhờn thuøc sau này. Tỷ lệ hû có QM nhó cho gà 

uøng thuøc kháng sinh đðnh kỳ là 34,5% để 

phòng bệnh. Tuy nhiên theo ý kiến đánh giá cþa 

cán bû thú y huyện thì việc cho uøng thuøc 

kháng sinh đðnh kỳ tuy có hiệu quâ trước mít 

nhưng cò nguy cơ gây ra hiện tượng nhờn thuøc 

kháng sinh, do vêy có thể làm giâm hiệu quâ 

điều trð khi gà bð bệnh. 

3.5. Công tác tiêm phòng vacxin cho đàn gà 

Đøi với CNGĐ, cơ quan chuyên mön khuyến 

cáo các hû dân phâi tiêm chþng các loäi vacxin 

phòng bệnh như bệnh cúm gà, bệnh Marek và 

các bệnh thöng thường (bệnh Newcatle, 

Gumboro, ILT, IB, đêu gà..). Trên đða bàn 

huyện hiện cò trên 130 cơ sở kinh doanh thuøc 

thú y và vacxin täi tçt câ 21 xã, thð trçn, cung 

ứng đþ các loäi thuøc thý y cÿng như vacxin kết 

hợp tư vçn phòng chøng dðch bệnh cho hû  

chën nuöi. 

Có thể thçy công tác tiêm phòng dðch bệnh 

cho đàn gà đ÷i ở các hû chën nuöi trong huyện 

được thực hiện rçt tøt, 100% hû được khâo sát 

đều thực hiện tiêm phñng đðnh kỳ trong đò cò 

đến 94,45% hû tiêm phñng đæy đþ các bệnh. Sø 

hû chî tiêm phñng đðnh kỳ các bệnh thông 

thường chiếm tỷ lệ nhó (5,55%) và các hû này 

đều thuûc nhóm hû có QM nhó. Mðc dù vêy, 

theo ý kiến đánh giá cþa cán bû träm CN&TY 

cþa huyện thì do sø hû chën nuöi QM nhó chiếm 

tỷ lệ lớn nên điều này cÿng tiềm èn nguy cơ gà 

míc bệnh và lây nhiễm sang các hû chën nuöi 

xung quanh. Bên cänh đò các cơ quan chức nëng 

cÿng cæn tëng cường kiểm tra giám sát các loäi 

thuøc thú y, vacxin täi các cơ sở kinh doanh để 

chçt lượng được đâm bâo, tránh tình träng hàng 

giâ, hàng kém chçt lượng. 

 Bâng 6. Nguồn thức ăn và việc bổ sung các chất vào thức ăn phòng dịch bệnh (%) 

Chỉ tiêu QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Lựa chọn nguồn thức ăn     

Hộ mua cám ăn thẳng tại các công ty 66,67 0 0 6,67 

Hộ mua cám ăn thẳng tại đại lý gần nhà 33,33 100 79,31 80,00 

Hộ mua ngô về tự phối trộn 0 0 13,79 8,89 

Hộ tận dụng sản phẩm nông sản làm thức ăn cho gà 0 0 6,80 4,38 

Bổ sung các chất vào thức ăn, nước uống cho gà     

Hộ cho uống Bcomlex, men tiêu hóa  100 100 0 35,56 

Hộ cho uống nước tỏi định kỳ 0 0 65,52 42,22 

Hộ cho uống kháng sinh định kỳ 0 0 34,48 22,22 

Bâng 7. Tình hình tiêm vacxin phòng bệnh của các hộ CNGĐ (%) 

Chỉ tiêu QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Hộ chỉ tiêm phòng định kỳ các bệnh thông thường 0 0 8,62 5,55 

Hộ tiêm phòng định kỳ bệnh Marek, bệnh cúm gà và các bệnh thông thường 100 100 91,38 94,45 
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Bâng 8. Ứng xử của hộ chăn nuôi khi gà bị dịch bệnh (%) 

Chỉ tiêu QM lớn QM trung bình QM nhỏ Chung 

Báo với cán bộ thú y, cơ quan chức năng 100 53,33 0 23,63 

Tự điều trị 100 100 100 100,00 

Tự tiêu hủy 0 13,33 8,62 8,96 

Bán chạy 0 6,67 6,90 6,15 

Để làm thức ăn cho chó mèo,… 0 0 3,45 2,22 

Để ăn 0 0 0 0,00 

Mang vứt 0 0 1,72 1,11 

3.6. Ứng xử của các hộ chăn nuôi gà đồi khi 

dịch bệnh xây ra  

Mðc dü trong 3 nëm qua, trên đða bàn 

huyện dðch cúm gia cæm không bùng phát, tuy 

nhiên mût sø bệnh phù biến trên gà vén xuçt 

hiện ở mût sø hû chën nuöi, nhçt là vào những 

thời điểm giao mùa. 100% sø hû được khâo sát ít 

nhiều đều gðp phâi tình träng đàn gà bð bệnh 

trong quá trình nuôi. 

 Khi có dðch bệnh xây ra, 100% hû QM lớn 

đều báo với cán bû thú y xã bìng điện thoäi hoðc 

báo trực tiếp cho UBND xã. Thường sau khi 

được thöng báo, cơ quan chức nëng sẽ cử bác sỹ 

thú y có kinh nghiệm xuøng phøi hợp chèn đoán 

bìng cách mù khám, khi cæn thiết có thể lçy 

méu xét nghiệm cho kết quâ chính xác hơn, từ 

đò tư vçn cho hû cách điều trð bệnh hiệu quâ 

nhçt. Các hû chõn nhóm giâi pháp này với mong 

muøn được cơ quan chức nëng kiểm tra, tư vçn 

biện pháp xử lý phù hợp nhçt để giâm thiểu 

thiệt häi do dðch bệnh gåy ra. Điều này còn do 

ngoài đàn gà cò dðch bệnh, các hû chën nuöi QM 

lớn còn nuôi nhiều đàn gà khác nữa nên hõ cæn 

biết chính xác đàn gà míc bệnh gì để xử lý hiệu 

quâ, tránh låy lan ra các đàn khác. 

Sø hû QM trung bình có báo với cơ quan 

chức nëng đến để kiểm tra tư vçn khi gà bð 

bệnh chiếm tỷ lệ là 53,3%, tỷ lệ này ở nhóm hû 

QM nhó là 0%. Do hệ thøng cửa hàng bán thuøc 

thý y tư nhån trên đða bàn huyện khá phát 

triển nên nhiều hû chî tham khâo ý kiến cþa bác 

sỹ thý y tư nhån r÷i mua thuøc về tự điều trð. 

Nhìn chung, cách làm này là khá hiệu quâ, tiện 

lợi đøi với trường hợp gà míc những bệnh thông 

thường, việc chèn đoán bệnh và tư vçn điều trð 

không quá khó. Khi gà bð bệnh nðng, chi phí 

điều trð cao thì thường hû sẽ không tiếp tục điều 

trð vì dễ bð lú nðng, hõ chçp nhên tự tiêu hþy, 

sau đò khử trùng chu÷ng träi, để trøng chu÷ng 

mût thời gian r÷i mới tái đàn trở läi. Bên cänh 

đò, vén còn mût tỷ lệ nhó hû QM trung bình, 

QM nhó khi gðp dðch bệnh sẽ bán chäy, khi gà 

chết sẽ sử dụng làm thức ën cho chò mño hoðc 

mang vứt bừa bãi. Việc làm này có thể gây nguy 

cơ büng phát dðch bệnh trong vùng nên cæn được 

ngën chðn.  

3.7. Yếu tố ânh hưởng đến quân lý dịch 

bệnh trong chăn nuôi gà đồi của hộ 

Theo kết quâ điều tra, bên cänh QM thì 

điều kiện kinh tế cþa hû chën nuöi và việc tham 

gia têp huçn về phòng chøng dðch bệnh cþa chþ 

hû là những yếu tø có ânh hưởng đáng kể đến 

việc áp dụng biện pháp phòng chøng dðch bệnh 

trong CNGĐ cþa hû. Các hû nghño thường tự để 

giøng hoðc mua giøng gà trôi nùi ngoài chợ 

(100%), xây dựng chu÷ng nuôi không theo tiêu 

chuèn (100%) và đa sø tự phøi trûn thức ën 

(87,5%), chî tiêm vacxin phòng chøng các bệnh 

thöng thường (62,5%) nên gà dễ bð dðch bệnh 

hơn. Việc tù chức các lớp têp huçn giúp hû chën 

nuôi có thêm thông tin về dðch bệnh, hiểu rõ về 

vai trò cþa tiêm phòng vacxin đøi với chën nuöi, 

qua đò nång cao nëng lực phòng chøng dðch 

bệnh cho người chën nuöi, đ÷ng thời täo điều 

kiện cho người chën nuöi cò cơ hûi gðp gỡ nhau 

trao đùi kinh nghiệm, täo cơ hûi liên kết trong 

CNGĐ. Sø hû được têp huçn xây dựng chu÷ng 

träi đýng tiêu chuèn chiếm tỷ lệ 32,5%, trong 
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khi 100% sø hû không tham gia têp huçn có 

chu÷ng träi chën nuöi khöng đýng theo tiêu 

chuèn. Các hû được têp huçn đều tiêm vacxin 

phòng tçt câ các bệnh cho đàn gà, cÿng tích cực 

cho uøng Bcomlex, men tiêu hòa hơn các hû 

chưa tham gia têp huçn.  

Ngoài ra, kết quâ thâo luên nhóm với các 

cán bû phụ trách chën nuöi thý y trên đða bàn 

huyện cho thçy bên cänh những yếu tø thuûc về 

hû chën nuöi thì cöng tác tuyên truyền phòng 

trừ dðch bệnh trong chën nuöi, cöng tác khuyến 

nöng để chuyển giao các tiến bû khoa hõc công 

nghệ, phø biến các gương điển hình tiên tiến về 

phòng chøng dðch bệnh trong CNGĐ có ânh 

hưởng lớn đến việc áp dụng các biện pháp phòng 

chøng dðch bệnh cþa hû. Ngoài ra, các chính 

sách hú trợ phát triển CNGĐ, chính sách hú trợ 

trong phòng dðch và chính sách hú trợ khi hû bít 

buûc phâi tiêu hþy đân gà bð bệnh cÿng ânh 

hưởng lớn đến hành vi cþa hû trong phòng 

chøng dðch bệnh. 

3.8. Một số giâi pháp nhằm tăng cường 

quân lý dịch bệnh trong chăn nuôi gà đồi  

- Phát triển mô hình chăn nuôi tập trung 

QM lớn: Đa sø các hû chën nuöi trên đða bàn 

huyện có QM nhó, chưa đáp ứng yêu cæu về 

chu÷ng träi chën nuöi, chưa tiêm đæy đþ các loäi 

vacxin phòng bệnh, dễ bð lây lan khi dðch bệnh 

xuçt hiện. Do vêy, việc tái cơ cçu phương thức 

CNGĐ, tiến hành rà soát hướng dén các hû chën 

nuôi QM nhó, QM trung bình chuyển sang mô 

hình kinh tế trang träi có QM lớn, phát triển các 

vüng chën nuöi têp trung để có thể chþ đûng áp 

dụng các biện pháp QLDB là hết sức cæn thiết.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập 

huấn QLDB cho hộ chăn nuôi: Cæn tích cực tù 

chức các chiến dðch tuyên truyền, vên đûng hû 

chën nuöi nòi chung, hû CNGĐ nói riêng thực 

hiện vệ sinh phòng chøng dðch bệnh trong toàn 

huyện thông qua phát bân tin, phóng sự trên 

đài phát thanh cþa huyện, phát tờ rơi hướng 

dén phòng chøng dðch bệnh, tù chức tháng hành 

đûng tiêu đûc khử trùng chu÷ng träi chën nuöi. 

Bên cänh đò cæn tích cực têp huçn về quy trình 

chën nuöi gia cæm an toàn sinh hõc cþa Bû 

NN&PTNT và về biện pháp QLDB cho các hû 

CNGĐ. Những biện pháp này sẽ giúp nâng cao 

nhên thức cþa hû chën nuöi về ngu÷n gøc dðch 

bệnh, cách thức lây lan, hêu quâ và biện pháp 

quân lý, đ÷ng thời hû sẽ tích cực, chþ đûng hơn 

trong việc áp dụng biện pháp QLDB mût cách 

hiệu quâ.  

- Tăng cường quản lý các đơn vị cung cấp 

dịch vụ thú y: Bên cänh việc nâng cao vai trò 

cþa thý y nhà nước như phån cöng cán bû đi cơ 

sở để kiểm tra, giám sát dðch bệnh, chî đäo tiêm 

phòng kðp thời thì việc tëng cường quân lý các 

đơn vð cung cçp dðch vụ thý y tư nhån trên đða 

bàn huyện cÿng cæn được chú trõng. Các cơ 

quan chức nëng như Träm Chën nuöi và Thú y, 

Đûi quân lý thð trường, Công an huyện cæn làm 

tøt công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh 

thuøc thý y khöng đâm báo chçt lượng. Ngoài 

ra, cæn tù chức mût sø lớp têp huçn để nâng cao 

trình đû chuyên môn cho các chþ cơ sở bán thuøc 

thý y để nâng cao chçt lượng tư vçn cho hû chën 

nuôi về QLDB trong CNGĐ.  

- Rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát 

triển CNGĐ trên địa bàn huyện: UBND tînh 

Bíc Giang và UBND huyện Yên Thế đã triển 

khai nhiều chính sách hú trợ phát triển chën 

nuôi nói chung, CNGĐ nói riêng, tuy nhiên mức 

hú trợ và tỷ lệ hû nhên được hú trợ còn khá 

thçp. Chîng hän trong nëm 2017, trong tùng sø 

4,95 triệu liều vacxin gia cæm được Träm Chën 

nuôi và Thú y huyện tiêm cho đàn gia cæm, chî 

có 200 ngàn liều vacxin được hú trợ từ ngân 

sách. Do vêy rà soát, hoàn thiện chính sách hú 

trợ, đðc biệt là hú trợ trong phòng chøng dðch 

bệnh cho các hû chën nuöi gia cæm nói chung, 

CNGĐ nói riêng là rçt cæn thiết. 

4. KẾT LUẬN 

Với QM đàn gà đ÷i lớn (đät trên 4 triệu 

con/nëm) nhưng đa sø là chën nuöi nhó lẻ, theo 

hướng truyền thøng nên ngành CNGĐ trên đða 

bàn huyện Yên Thế luôn phâi đøi mðt với nguy 

cơ büng phát dðch bệnh, nhçt là dðch cúm gia 

cæm. Tuy nhiên, nhờ có sự phøi hợp tích cực, 

hiệu quâ cþa các ban ngành chuyên môn và việc 

thực hiện tøt biện pháp phòng chøng dðch bệnh 

cþa hû chën nuöi nên trong 03 nëm (2015-

2017), trên đða bàn huyện đã khöng xây ra dðch 
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cúm gia cæm, chî râi rác xuçt hiện các bệnh 

thöng thường. Kết quâ nghiên cứu cho thçy các 

hû chën nuôi có QM lớn, QM trung bình đã tích 

cực áp dụng biện pháp QLDB như lựa chõn gà 

giøng, chuèn bð chu÷ng nuôi, lựa chõn ngu÷n 

thức ën chën nuöi, bù sung kháng sinh và men 

tiêu hóa vào thức ën, tích cực tiêm vacxin cho 

đàn gà. Khi gà bð dðch bệnh, đa sø các hû này 

đều báo cáo với cán bû thú y hoðc cơ quan chức 

nëng để được chèn đoán và tư vçn phương pháp 

điều trð bệnh hiệu quâ nhçt. Tuy nhiên, công tác 

QLDB ở các hû chën nuöi QM nhó còn khá 

nhiều hän chế. Giâi pháp chþ yếu để tëng cường 

phòng chøng dðch bệnh trong CNGĐ bao g÷m 

phát triển mö hình chën nuöi têp trung, QM 

lớn; tëng cường công tác tuyên truyền phòng 

chøng dðch bệnh cho các hû chën nuöi, tëng 

cường quân lý các đơn vð cung cçp dðch vụ thú y 

và rà soát hoàn thiện mût sø chính sách hú trợ 

phát triển CNGĐ.  
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