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        Kính gửi: 

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 3; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Thể thao huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 2232/UBND-NLN ngày 7/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm 

thể độc lực cao khác lây lan diện rộng. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 

A/H5N8 (CGC) và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác, chủ động, 

kịp thời xử lý dịch bệnh, ngăn chặn lây lan ra diện rộng,  

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Cúm gia cầm (CGC) theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND huyện tại 

các văn bản: số 444/KH-UBND ngày 17/12/2019, kế hoạch phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm trên địa bàn huyện Sơn Dương, giai đoạn 2020-2025; số 

318/UBND-NLN ngày 21/02/2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm 

gia cầm lây sang người. 

- Rà soát, tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo 

đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm 

phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh 

và chưa được tiêm phòng. 

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia 

cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời báo cáo UBND xã, thị trấn; 

tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm,  

chất thải từ chăn nuôi gia cầm chưa qua xử lý ra môi trường; tăng cường áp 

dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ 

sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi, trang trại bằng vôi bột, hóa chất; thực 

hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh , 

giám sát chặt chẽ tình hình bệnh CGC, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh khi có ổ 

dịch mới phát sinh, không để lây lan rộng; nghiêm cấm không được giấu dịch.  



- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển buôn bán gia cầm, sản 

phẩm từ gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn; thực hiện vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ; quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ gia cầm trên địa bàn và yêu cầu không mua bán, giết mổ, 

tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Cúm gia cầm, kịp 

thời phát hiện, xử lý nhanh khi có ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan rộng. 

Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm; triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm và các 

bệnh truyền nhiễm khác cho đàn gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định. Khi 

có dịch bệnh tham mưu kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định 

của Luật Thú y. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi, trang trại bằng 

vôi bột, hóa chất; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm. 

3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để cách ly, điều trị và 

quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. 

4. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao chủ động xây dựng 

chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng, phòng, 

chống bệnh Cúm gia cầm và trách nhiệm của chủ vật nuôi trong phòng, chống 

dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi 

hiệu quả, bền vững. 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường 

công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ các địa điểm buôn bán, giết mổ gia cầm; tham mưu xử lý nghiêm 

các trường hợp buôn bán, tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc, vận chuyển trái 

phép động vật, sản phẩm động vật (trong đó có gia cầm và sản phẩm gia cầm) 

không có kiểm dịch của cơ quan Thú y nhập lậu vào địa bàn để tiêu thụ.  

Tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND huyện các biện pháp chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn theo quy định. 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

   

 Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- PCT UBND huyện Phạm Hữu Tân; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Chuyên viên TH  NLN (T/dõi); 

- Lưu VT: Đann       b 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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