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Số:1151
/UBND-NN
Về việc tập trung triển khai quyết
liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm
soát, phòng, chống bệnh Cúm gia
cầm A/H5N8 và các chủng vi rút
Cúm gia cầm thể độc lực cao lây
lan diện rộng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Thủy, ngày 14 tháng07 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ VN huyện và các tổ chức CT-XH;
- Các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn
nuôi và Thú y, Y tế, Công an huyện, Đội Quản lý thị
trường số 7, Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 2851/UBND-KTN ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh
Phú Thọ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát,
phòng chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể
độc lực cao lây lan diện rộng; Để chủ động ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút CGC
A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao, hạn chế thấp nhất vi-rút CGC
lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm
thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các
phòng, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo
một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, Đài Truyền thanh-Truyền hình
và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ, tác hại
của dịch bệnh Cúm A/H5N8 cùng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Tham mưu giúp UBND huyện chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực (thuốc sát
trùng, vật tư, phương tiện, nhân lực…), phương án chủ động ứng phó khi dịch
bệnh phát sinh, tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện để có biện pháp chỉ
đạo kịp thời.
2. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện
- Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn giám
sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, hướng dẫn lấy mẫu, xác định nguyên nhân, xử lý
nhanh các ổ dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 (nếu phát sinh) theo quy định.
- Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại gốc; phối hợp với các cơ quan

2
liên quan kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia
cầm trái pháp luật vào địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm,
nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn, các quy định của pháp luật về phòng,
chống dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch,… để người dân biết và chủ
động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
3. Phòng Y tế
Phối hợp với các đơn vị liện quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo chia sẻ
thông tin dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây sang người
theo quy định; tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống các chủng
vi-rút CGC truyền lây sang người; chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kỹ thuật
và con người để ứng phó kịp thời khi có ca bệnh xảy ra.
4. Đài Truyền thanh-Truyền hình
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và
Thú y và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu
rộng đến người dân về tình hình, mức độ nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm
A/H5N8; các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8, đặc biệt
không buôn bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm
không rõ nguồn gốc nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.
5. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 7
Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên
quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các đối tượng vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm
động vật, nhất là việc vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào địa
bàn huyện theo quy định.
6. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục tổ chức thực hiện hướng dẫn người dân kê khai, rà soát tổng
đàn vật nuôi trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên
đàn gia cầm, đặc biệt là các khu có ổ dịch cũ, vùng chăn nuôi gia cầm tập trung,
có tổng đàn lớn, khu vực tập kết, buôn bán gia súc, gia cầm; các điểm giết mổ
gia cầm. Kịp thời phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh và thông báo với Trạm Chăn
nuôi và Thú y để có biện pháp khoanh vùng, xử lý kịp thời.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng
nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ
quan chuyên môn; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc
bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm
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các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định.
- Chủ động tiếp nhận nguồn thuốc sát trùng được phân bổ và bố trí kinh
phí từ ngân sách địa phương để triển khai các hoạt động đảm bảo phòng, chống
bệnh CGC của địa phương.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên, đoàn viên, cộng đồng dân cư
tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm
A/H5N8; Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp vi
phạm pháp luật trong phòng, chống dịch như: giấu dịch, bán chạy, vứt xác vật
nuôi bị bệnh ra môi trường, kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động
vật làm lây lan dịch.
Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- TT HU; TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NN.
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