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 Kính gửi:  

                                                 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

  - UBND huyện Mang Yang. 

 

Ngày 10/5/2021, trên trang tin điện tử của báo Gia Lai Online có bài phản 

ánh tình hình bò chết trên địa bàn các xã Kong Chiêng và xã Đăk Trôi thuộc 

huyện Mang Yang; sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 

huyện Mang Yang và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung trên mà 

báo Gia Lai Online đã phản ánh, đưa tin; chủ động hướng dẫn địa phương, người 

dân tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc; báo cáo, đề xuất về UBND tỉnh trước ngày 14/5/2021. 

(Gửi kèm nội dung và link bài báo: “Mang Yang: Bò chết vì ăn phải túi ni lông?”) 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các đơn vị và địa phương có 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như kính gửi ;                                             

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi – Thú y; 

- Lưu VT,  NL.       
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Mang Yang: Bò chết vì ăn phải túi ni lông? 

Thứ Hai, 10/05/2021, 05:42 [GMT+7] 
https://baogialai.com.vn/channel/1625/202105/mang-yang-bo-chet-vi-an-phai-tui-ni-long-5734897 
 

(GLO)- Hơn 1 tháng qua, một số người dân ở 2 xã Đak Trôi và Kon Chiêng (huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai) rất lo lắng khi đàn bò bỗng dưng bụng phình to rồi chết.  

  
 Gia Lai: Nắng nóng dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc 

  
 Từ ngày 26-3 đến 11-4, tại làng Đak Ó (xã Kon Chiêng) và Đak Bơt (xã Đak Trôi) 

có 56 con bò bị chết. Bò chết đều có dấu hiệu giống nhau là chướng bụng, có dịch chảy ra 
miệng và sùi bọt. 

  
 Ông Ngap (làng Đak Ó) buồn rầu nói: “Gia đình tôi có 14 con bò nhưng 10 con bị 

chết. Tôi nuôi bò đã hơn 20 năm nay và đây là lần đầu tiên thấy bò bị chết nhiều như vậy. 
Thường ngày, gia đình tôi thả rông cho bò đi ăn đến tối thì lùa về cho ăn thêm rơm khô. 

Không biết nguyên nhân vì sao bò chết. Đàn bò này nếu bình thường bán khoảng 100 
triệu đồng, nhưng khi chết mỗi con chỉ bán 2-3 triệu đồng”.  

  
 Không chỉ nhà ông Ngap mà nhiều hộ ở làng Đak Ó cũng có hiện tượng bò chết. 

Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng Võ Đình Huy cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND 
xã chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến kiểm tra, đồng thời lập biên bản sự việc và báo cáo 

UBND huyện. Hiện tại, làng Đak Ó có 34 con bò bị chết trong thời gian từ ngày 1 đến 11-
4. Ủy ban nhân dân xã vận động, hướng dẫn bà con nhốt bò, không thả rông mà tìm 

nguồn thức ăn và cho bò uống nước đầy đủ”. 
  

Tương tự, xã Đak Trôi cũng có 22 con bò của 18 hộ dân bị chết. Số bò này đều được nuôi 
thả rông. Ông Pôt (làng Đak Bơt) cho hay: “Sáng sớm, người làng đi ngang qua thấy 4 

con bò trong chuồng đã chết. Tôi vội chạy ra xem và không tin vào mắt mình. Gia đình tôi 
chẳng có gì quý giá ngoài 4 con bò này. Chúng chết hết thì không biết lấy gì mà sinh 

sống”. 
  

Tương tự, đàn bò của chị Plich (cùng làng) bụng phình to, sùi bọt mép rồi chết. “Tôi không 
hiểu vì sao bò lại chết đột ngột như vậy. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm ra 

nguyên nhân để bà con yên tâm”-chị Plich chia sẻ. 
  

 

Bò chết bất thường tại nhiều gia đình ở làng Đak Ó (xã Kon Chiêng, huyện 

Mang Yang). Ảnh: Hà Phương 

https://baogialai.com.vn/channel/8301/202104/gia-lai-nang-nong-de-phat-sinh-dich-benh-tren-dan-gia-suc-5732038/


  
Bà Trương Thị Đào-Chủ tịch UBND xã Đak Trôi-cho biết: Tính từ ngày 26-3 đến 11-4, tại 2 

làng Đak Bơt và Tơ Bla đã có tổng cộng 22 con bò của 18 hộ dân bị chết, tập trung nhiều 
nhất ở làng Đak Bơt (19 con). Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất 

thường như vậy. Ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ thú y xuống các làng để kiểm tra. Qua 
kiểm tra thì một số hộ có bò chết đã mổ ăn thịt hoặc bán nên rất khó để xác định nguyên 

nhân. 
  

“Theo người dân, khi mổ bụng thì phát hiện có nhiều túi ni lông trong dạ dày của bò. Hiện 
nay, do tình hình khô hạn nên lượng thức ăn khan hiếm, bà con thả rông nên bò gặp gì ăn 

đó và ăn cả túi ni lông, chất khó tiêu hóa”-bà Đào nói.   
  

Trao đổi với P.V, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh) thông tin: “Sau khi kiểm tra số bò chết tại các địa phương này, 

chúng tôi phát hiện trong dạ dày của chúng có nhiều túi ni lông. Khi khan hiếm thức ăn, bò 
đã phải ăn bừa nhiều thứ, kể cả túi ni lông. Dạ dày của bò có 4 túi, khi ăn phải bao bì ni 

lông vào thì không tiêu hóa để đào thải ra ngoài nên bị tắc nghẽn mà chết. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng phối hợp điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân bò chết”. 

  
HÀ PHƯƠNG 
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