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Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Công an huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 201; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
  

 Thực hiện Văn bản số 378/UBND-NLN ngày 17/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang 

người. 

 Theo Cục Thú y từ đầu năm 2021 đến nay cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch 

Cúm gia cầm tại 14 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia 

cầm. Nguy cơ dịch Cúm gia cầm tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là 

rất cao. 

Để tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

ngăn chặn kịp thời và hiệu quả bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm nguy 

hiểm lây từ gia cầm sang người, góp phần phát triển chăn nuôi và đảm bảo sức 

khỏe cộng đồng,  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 
31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên 
địa bàn huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2019-2025; Văn bản số 249/UBND-NLN 
ngày 19/02/2021 của UBND huyện về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng 
bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn gia cầm tới tận thôn, tổ dân 

phố, hộ gia đình, đảm bảo phát hiện sớm, kịp thời các ổ dịch ngay khi mới phát 
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sinh để thực hiện bao vây, khống chế và dập tắt ngay tại hộ chăn nuôi không để 

dịch bệnh lây lan. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 

theo dõi, giám sát và phòng bệnh chủ động cho đàn gia cầm, không vận chuyển, 

buôn bán, ăn thịt gia cầm mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, không giấu 

dịch, chủ động khai báo khi gia cầm có biểu hiện mắc bệnh Cúm.  

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ việc kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia 

cầm, giết mổ gia cầm trên địa bàn. Nghiêm cấm dưới mọi hình thức việc kinh 

doanh, tiêu thụ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, giết mổ gia cầm nhập 

lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường vi phạm theo quy định của 

Pháp luật.  

- Tăng cường kiểm soát việc lưu thông, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm 

và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm 

soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ; kiểm tra công tác vệ sinh thú y tại các điểm 

kinh doanh, kiên quyết xử lý khi phát hiện gia cầm và sản phẩm gia cầm không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y. 

- Thực hiện tiêu độc khử trùng, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn 
nuôi, hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống, nơi công cộng, đường làng, ngõ 
xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật theo quy định. 

 - Thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch bệnh và 
các biện pháp phòng, chống; dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn 
khi tiếp xúc với gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và 
chủ động trong công tác phòng, chống, khai báo dịch bệnh. 

 - Hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm thực hiện nghiêm ngặt các biện 
pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng dịch chủ động, tiêm phòng vắc xin 
phòng bệnh Cúm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác cho đàn gia cầm. 

 - Khi phát hiện có gia cầm ốm, nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên 

nhân, kịp thời thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện) kiểm tra, xác định và thực hiện các biện pháp xử lý theo 

quy định.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh theo quy định 

tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tăng cường 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 
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2019-2025 và các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại mục 1 Văn 

bản này. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh về UBND huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định. 

 3. Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 2; Tổ công tác liên 

nghành theo Quyết định số 201/QĐ-UBND huyện 

 Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân vận chuyển, mua bán, giết 

mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn huyện. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm 

gia cầm lây sang người, phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh để người dân 

nâng cao nhận thức và chủ động phòng, chống bệnh trên gia cầm và ở người. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn 

chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm theo các nội 

dung Văn bản này. Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ủy ban 

nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

 Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; (P/hợp) 

- Như kính gửi; (Thực hiện)  

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- CV KT; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 
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