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Anh Ba Khen laø moät ngöôøi nuoâi vòt laâu naêm ôû moät vuøng ven soâng Cöûu Long 1



Traïi cuûa anh luùc naøo cuõng coù tôùi vaøi traêm vòt nuoâi trong raøo tre hoaëc löôùi2



Laø ngöôøi ham hoïc hoûi, anh tham gia haàu heát caùc buoåi taäp huaán kyõ thuaät taïi
ñòa phöông do Baûy Thaân - khuyeán noâng vieân xaõ môøi tôùi

…hoâm nay baø con 
hoïc veà caùch 

tra cöùu thoâng tin Neùt

Vaøo maïng 
roài laøm sao?
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Keá aáp nhaø anh Ba coù vôï choàng Hai Saïn, cuõng ñaõ chaên nuoâi vòt nhieàu naêm
nhöng khoâng chuù yù nhieàu ñeán an toaøn dòch beänh
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Khoâng gioáng Anh Ba Khen, Hai Saïn haàu nhö khoâng tham gia caùc lôùp taäp huaán.
Baûy Thaân tôùi keâu hoïc laø Hai caèn nhaèn: “Tui laøm caùi ngheà naøy möôøi maáy naêm coù leû, hoïc 
haønh gì, coù nhaäu thì keâu tui!”

Hoâm nay baø con ta 
trao ñoåi veà caùch phoøng 
ngöøa dòch cuùm gia caàm 

H5N1

Maïnh nhö vòt nhaø tui thì laøm 
gì coù beänh; Tui nuoâi vòt coù caàn 

chích ngöøa ñaâu? Khi naøo vòt beänh 
thì môùi caàn chích thuoác chôù...
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Naêm Mong, anh thanh nieân ôû keá nhaø Hai Saïn, hoài naøo giôø chæ nuoâi gaø thaû chôi, 
giôø ñang raát muoán theo ngheà nuoâi vòt6



Naêm Mong thöôøng xuyeân lui tôùi nhaø Hai Saïn ñeå hoïc hoûi

Nuoâi vòt khoûe re haø, 
heát ñoàng laø luøa vòt 
qua maáy ñoàng cheùt 

keá beân laø xong

Coù leõ mình seõ 
giaøu nhanh baèng
con ñöôøng nuoâi 
vòt naøy chaêng!
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Moät böõa noï, môùi saùng ra cho baày vòt aên, vôï Hai Saïn ñaõ thaáy coù gì laø laï….

OÂng Hai, oâng ra xem neø, 
tui thaáy baày vòt 
nhaø mình coù 

nhieàu con söng ñaàu, 
moû chaûy nöôùc daõi, 
ñaàu coøn vaåy vaåy…

Chaéc dính beänh roài, 
Baø ra tieäm thuoác thuù y mua 

ñaïi cho tui maáy lieàu khaùng sinh, 
gì ñaâu maø lo döõ vaäy!
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Chöa kòp cho uoáng thuoác, maáy con vòt ñaõ ngaéc ngoaûi….

Baø laøm thòt maáy con 
maäp maäp naøy, chieàu tui ruû 
maáy ñöùa nhaäu chôi, con coøi 

ngaùp ngaùp naøy tui vöùt ra keânh!
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Laàn tröôùc vòt beänh, 
uoáng khaùng sinh sô sô 

ñaõ heát lieàn maø, 
sao ñôït naøy kyø vaäy ta!

Maáy böõa sau, beänh ñaõ khoâng thuyeân giaûm maø coøn laây caû ñaøn10



Trôøi vòt bò sao vaày 
chò Hai?

Caäu Mong caàm taïm 
con naøy veà laøm thòt 

aên ñôõ neø

Raûnh roãi, Naêm Mong sang nhaø Hai Saïn ñeå tieáp tuïc “ taàm  sö, hoïc ñaïo” 11



Tui seõ baùo Traïm Thuù y tôùi laáy maãu vòt 
beänh gôûi ñi xeùt nghieäm ngay. Vòt beänh anh chò 

caàn nhoát caùch ly, ñöøng vöùt ra keânh nöõa 
nghen, khoâng chöøng laây caû aáp ñoù!

Cuøng luùc, Baûy Thaân tôùi chôi nhaø Hai Saïn: “Anh phaûi baùo Thuù y tôùi kieåm tra thoâi!”12



Hoài naøo tôùi giôø nghe noùi, 
giôø môùi bieát theá naøo laø 

Cuùm gia caàm
Tui maø bieát vaày 
ñaõ khoâng cho noù 
aên thòt vòt beänh!

Chaùu coù trieäu 
chöùng cuûa beänh 
cuùm gia caàm!

Keát quaû kieåm tra baùo veà: “Ñaøn vòt cuûa Hai Saïn ñaõ nhieãm beänh cuùm gia caàm H5N1”. 
Vaãn chöa heát, ñöôïc maáy böõa, thaèng uùt 6 tuoåi nhaø Hai Saïn coù bieåu hieän ho, ñau ngöïc.
ñöa ra traïm y teá, phaûi chuyeån tuyeán leân beänh vieän huyeän vì nghi nhieãm cuùm gia caàm 13



Moät tuaàn sau ñôït dòch taïi nhaø Hai Saïn, Naêm Mong thaáy ñaøn gaø nhaø mình nhieàu 
con soát, boû aên

Cuùm gia caàm 
laây tôùi nhaø anh 

roài ñoù
Thoâi roài, 

Cuùm gia caàm laây töø vòt 
nhaø Hai Saïn sang ñaøn gaø 
nhaø mình laø caùi chaéc roài!

14



Sau dòch cuùm, kinh teá gia ñình Hai Saïn gaëp nhieàu khoù khaên. 
Hai Saïn ruû Naêm Mong tính chuyeän nuoâi vòt tieáp

Laøm thì laøm nhöng 
chaéc phaûi laøm khaùc ñi chôù? 

laøm theá naøo ñeå vòt hoång 
bò beänh môùi ñöôïc!

Naêm Mong neø, 
chaéc tôùi ñaây phaûi nuoâi vòt 

laïi thoâi, maøy tính sao?

15



Beân khuyeán noâng toå chöùc taäp huaán veà thöïc haønh chaên nuoâi vòt an toaøn sinh hoïc, 
Baûy Thaân tôùi môøi Hai Saïn vaø Naêm Mong

Tôùi ñaây chöông trình khuyeán noâng thöïc haønh chaên nuoâi vòt 
an toaøn sinh hoïc, coù môøi tham quan moâ hình chaên nuoâi 
vòt nhoû, tieâu bieåu cuûa Ba Khen, hai anh tôùi hoïc nghen!

Anh Hai ôi, 
laàn naøy mình phaûi 

tham gia thoâi
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Taïi buoåi taäp huaán, Ba Khen chia seû vôùi moïi ngöôøi veà chaên nuoâi vòt an toaøn dòch beänh

Ñeå chaên nuoâi an toaøn dòch beänh phaûi baét ñaàu ngay töø khaâu gioáng!

Gioáng phaûi ñöôïc mua 
töø cô sôû coù uy tín

OÀ theá aø, theá maø tröôùc kia 
tui toaøn mua töø chôï...
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Ba Khen daãn moïi ngöôøi ñi xem vöôøn nuoâi vôùi haøng raøo ngaên caùch xung quanh, 
coù coång traïi, coù khu vöïc thu gom phaân vòt…

Khoâng nuoâi chung gaø, 
vòt hay heo nhaèm ngaên chaën 

laây nhieãm beänh cheùo laãn nhau
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Vaøo cho vòt aên caàn 
röûa tay baèng xaø boâng Moät vieäc laøm ñôn 

giaûn maø hieäu quaû cao

Caån thaän nhö vaày 
neân vòt nhaø Ba Khen 

coù bò dòch ñaâu!
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Ngoaøi ra, ñeå ngaên ngöøa maàm beänh, vôï choàng Anh Ba ñaõ thöôøng xuyeân veä sinh 
chuoàng traïi, phaùt quang caây coû xung quanh, tieâu ñoäc khöû truøng

Haøng ngaøy,
caàn chuù yù veä sinh chuoàng traïi, 

queùt vaø ñoát raùc
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Nuoâi xong löùa naøo laø 
tui baùn heát, sau ñoù 

doïn chuoàng, phun xòt, 
ñeå troáng chuoàng 3 tuaàn 

roài môùi nuoâi vòt laïi”. 
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Thöùc aên ngaøy naøo cho aên ñuû ngaøy aáy, khoâng duøng laïi thöùc aên cuõ, hoûng. Thöùc aên vaø vaät 
duïng chaên nuoâi ñöôïc veä sinh haøng ngaøy vaø baûo quaûn rieâng ñeå traùnh aåm moác. 22



Tuyeät ñoái khoâng baùn 
chaïy, khoâng laøm thòt vòt 

beänh hay cheát ñeå aên, khoâng 
vöùt xaùc vòt cheát xuoáng 

keânh raïch

Baø con mua 
vòt gioáng caàn bieát roõ 

nguoàn goác
“Nuoâi vòt an toaøn sinh hoïc laø 
khoâng ñöa dòch beänh veà nhaø” 
vaø “khoâng cho dòch beänh laây 

ra beân ngoaøi” baø con aø!

23



Khi nuoâi vòt, tui 
chích ngöøa ñuû caû dòch taû 

vòt vaø cuùm gia caàm 
H5N1 theo höôùng daãn 

cuûa thuù y

Vòt ñeû caàn 04 thaùng 
taùi chích laïi laàn nöõa

Tui cuõng muoán chích 
ngöøa, nhöng maéc chaïy 

ñoàng neân khoâng chích ñuû 
2 muõi Cuùm gia caàm, vaäy 
neân ñaøn vòt môùi noå beänh

Baûy Thaân khuyeán caùo baø con phoøng beänh hôn chöõa  beänh, 
do ñoù caàn tieâm phoøng ñaày ñuû24



Nhaát ñònh löùa vòt tôùi naøy 
tui seõ thaønh coâng 

cho maø coi Hoùa ra thöïc haønh nuoâi vòt 
an toaøn sinh hoïc 
ñaâu coù gì khoù!

Coøn nhieàu ñieàu 
mình caàn phaûi hoïc
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