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V/v chấn chỉnh công tác cung ứng, sử
dụng, giám sát sử dụng vắc xin
DTLCP NAVET-ASFVAC

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi
và Thú y các tỉnh, thành phố: Bình Định, Phú Yên, Bình
Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp,
Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Tp. Hồ
Chí Minh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Lào Cai,
Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Bắc Giang, Tp. Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam
Định, Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh;
- Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương Navetco.
Ngày 12/7/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số
4463/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nhu cầu sử dụng vắc
xin NAVET-ASFVAC về việc tổ chức giám sát sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch
tả lợn Châu Phi (DTLCP) NAVET-ASFVAC; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông
nghiệp và PTNT, Cục Thú y ban hành Công văn số 692/TY-DT ngày 09/5/2022
và Công văn số 1060/TY-DT ngày 12/7/2022 hướng dẫn việc giám sát sử dụng
vắc xin phòng bệnh DTLCP NAVET-ASFVAC; trong đó đã nhấn mạnh để bảo
đảm việc tiêm phòng vắc xin DTLCP NAVET-ASFVAC an toàn, hiệu quả trong
điều kiện chăn nuôi thực tế và trên diện rộng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan
quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên
quan, Công ty Navetco tổ chức giám sát việc cung ứng, sử dụng, tổ chức giám sát
sau tiêm phòng vắc xin, cụ thể:
- Địa phương có nhu cầu sử dụng vắc xin cần chủ động phối hợp với Công
ty Navetco, các đơn vị thuộc Cục Thú y, các đơn vị liên quan và chính quyền địa
phương: (i) Tổ chức lựa chọn các cơ sở chăn nuôi lợn để triển khai tiêm vắc xin
NAVET-ASFVAC cho đàn lợn tại địa phương; (ii) Lập danh sách gồm thông tin
cụ thể về các địa phương, cơ sở chăn nuôi lợn có nhu cầu sử dụng vắc xin NAVETASFVAC, lựa chọn các cơ sở chăn nuôi để thực hiện việc lấy mẫu giám sát, gửi
Cục Thú y để phối hợp tổ chức giám sát; (iii) Thống nhất với chủ cơ sở chăn nuôi
lợn để các cán bộ thú y trực tiếp giám sát việc tiêm phòng, giám sát lâm sàng và
lấy mẫu xét nghiệm (có Giấy cam kết sử dụng vắc xin của cơ sở chăn nuôi); (iv)
Hướng dẫn cụ thể thời gian, tuổi lợn để tiêm phòng mũi 1, mũi 2; hỗ trợ các cơ
sở chăn nuôi lợn tổ chức tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC; chuẩn bị đầy đủ phương
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án, dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết, lập kế hoạch, kinh phí để ứng phó, khắc
phục, xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh không mong muốn do sử dụng vắc xin
NAVET-ASFVAC;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC
để phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên đàn lợn tại địa phương; phân công lãnh
đạo và cán bộ kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi hằng ngày theo
dõi, giám sát lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng sức khỏe đàn lợn sau tiêm
phòng; tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin;
- Địa phương có nhu cầu sử dụng vắc xin chủ động phối hợp với Công ty
Navetco, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, các Chi cục Thú y vùng để
thống nhất kế hoạch lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu gửi mẫu giám sát sau
tiêm phòng đến các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y;
- Phối hợp với Công ty Navetco và các đơn vị, cá nhân liên quan để ứng
phó, khắc phục, xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh không mong muốn do sử dụng
vắc xin DTLCP NAVET-ASFVAC.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của các Đoàn công tác Cục Thú y từ ngày
23 - 25/8/2022 tại một số tỉnh đã sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC và phát hiện
nhiều tồn tại, bất cập, có sự buông lỏng trong quản lý, phân phối, tổ chức tiêm
phòng và giám sát sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC, không thực hiện đúng theo
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn của Cục Thú y và hướng dẫn
sử dụng vắc xin của nhà sản xuất, dẫn đến tình trạng người dân, cán bộ thú y cơ
sở tự ý tiêm không đúng đối tượng lợn được chỉ định (lợn thịt từ 8 - 10 tuần tuổi),
không thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, sát trùng, sử dụng chung kim tiêm,
dẫn đến lây lan vi rút DTLCP trong quá trình tiêm (xảy ra hiện tượng lợn chết
khư trú nhiều ở một số vùng).
Để khắc phục, chấm dứt ngay tình trạng nêu trên, Cục Thú y đề nghị Sở
Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành
phố và Công ty Navetco nghiêm túc chấn chỉnh việc cung ứng, quản lý, sử dụng
và giám sát sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC, cụ thể sau đây:
1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn
số 4463/BNN-TY ngày 12/7/2022 về việc tổ chức giám sát sử dụng vắc xin phòng
bệnh DTLCP NAVET-ASFVAC; hướng dẫn của Cục Thú y tại Công văn số
1060/TY-DT ngày 12/7/2022 và Công văn số 692/TY-DT ngày 09/5/2022 về việc
hướng dẫn tổ chức giám sát sau tiêm phòng vắc xin DTLCP NAVET-ASFVAC.
2. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm của Công ty
Navetco, các cơ quan liên quan của địa phương về việc không tuân thủ nghiêm
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn của Cục Thú y, dẫn đến mở
rộng đối tượng tiêm vắc xin nhưng không có hướng dẫn sử dụng, không có giám
sát của cơ quan thú y, để xảy ra tình trạng sử dụng vắc xin DTLCP NAVETASFVAC tiêm cho các đối tượng lợn không được chỉ định, gây ra hậu quả làm
chết lợn.
3. Công ty Navetco:
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a) Báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình cung ứng, sử dụng và giám sát
sau tiêm phòng vắc xin theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng
dẫn của Cục Thú y;
b) Tập trung cùng với các địa phương hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí, xử
lý các trường hợp có lợn chết trước ngày 31/8/2022; bố trí lực lượng cán bộ kỹ
thuật có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tại Bình Định và Phú Yên để tổ chức
khắc phục sự cố;
c) Khẩn trương rà soát, xác định nguyên nhân, sự bất thường trong quá trình
triển khai sử dụng vắc xin DTLCP (bảo quản, vận chuyển, cung ứng, tổ chức tiêm
vắc xin tại thực địa);
d) Kịp thời hỗ trợ, cung ứng thuốc, hóa chất sát trùng, tiêu độc cho các địa
phương, các hộ chăn nuôi có lợn phản ứng, chết sau khi sử dụng vắc xin.
4. Đối với các địa phương xảy ra sự cố sau tiêm phòng:
a) Tạm dừng việc triển khai sử dụng vắc xin DTLCP NAVET-ASFVAC
để tập trung nguồn lực xử lý các vấn đề phát sinh;
b) Thống kê chính xác số lượng, chủng loại lợn có phản ứng, chết sau tiêm
phòng; thực hiện vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, xử lý dịch bệnh theo quy định;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn người dân không bán chạy, giết mổ, tiêu thụ lợn
bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường;
d) Tiếp tục theo dõi, giám sát, lấy mẫu các trường hợp lợn phản ứng, chết
sau tiêm vắc xin để xác định nguyên nhân;
đ) Kịp thời báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình sử dụng và giám sát sau
tiêm phòng vắc xin về Cục Thú y.
5. Các phòng, đơn vị thuộc Cục Thú y:
a) Rà soát, đánh giá lại chất lượng các lô vắc xin đã sử dụng tại các địa
phương có sự cố phản ứng sau tiêm; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, phân tích
chuyên sâu (mẫu lợn bệnh, lợn sau tiêm vắc xin, mẫu vắc xin) để có cơ sở kết luận
chính xác nguyên nhân;
b) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương và Công ty Navetco để khắc
phục sự cố tại các địa phương đã tiêm vắc xin có lợn phản ứng sau tiêm phòng.
Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và có báo cáo về Cục
Thú y trước ngày 31/8/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- PCT. Nguyễn Thu Thủy;
- Các phòng, đơn vị liên quan thuộc Cục (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.
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