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V/v triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm 
 

 

Kính gửi:  

 - Ban Chỉ đạo 389 huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 81/UBND-KTN ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm. 

 Qua theo dõi và báo cáo của ngành nông nghiệp, năm 2019 bệnh Cúm gia 

cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 08 xã/03 huyện (Tràng Định, Cao Lộc, Chi Lăng), buộc 

phải tiêu hủy 2.336 con gia cầm thịt, 296 gà con 01 tháng tuổi, 550 quả trứng 

(bệnh xảy ra tại các ổ dịch cũ, đàn gia cầm không được tiêm phòng vắc xin), đồng 

thời qua lấy mẫu giám sát chủ động thấy rằng tỷ lệ lưu hành vi rút cúm A/H5N6 

trên địa bàn là 1,5% (có 03/198 mẫu dương tính với cúm A/H5N6).  

Hiện nay điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp, độ ẩm cao, chuyển 

m a, thuận lợi cho các loại vi rút phát triển. Bên cạnh đó tổng đàn gia cầm trên địa 

bàn huyện đang phát triển, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm gia cầm 

cho các lễ hội đầu năm tăng cao, việc tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm trên địa 

bàn còn đạt tỷ lệ thấp do đó nguy cơ dịch bệnh Cúm gia cầm xuất hiện, lây lan trên 

địa bàn là rất cao. Bệnh Cúm gia cầm xuất hiện sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khoẻ cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới vi rút Corona gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp. 

 Để chủ động phòng, chống bệnh Cúm gia cầm có hiệu quả, gắn với phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra; thực 

hiện Công điện khẩn số 753/CĐ-BNN-TY ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm;  UBND huyện yêu cầu Ban Chỉ 

đạo 389 huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan  triển khai. thực hiện 

tốt một số nội dung  sau: 

1. Ban Chỉ đạo 389 huyện: Chỉ đạo các lực lượng thành viên và Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt 

đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước 

ngoài vào địa bàn huyện; nghiêm cấm việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã 
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vào Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá - TT&Thông tin tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác phòng bệnh là chính; 

hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học, chủ động phòng dịch, tiêm phòng các loại vắc xin theo hướng 

dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở, làm tốt công tác phòng, chống 

dịch để phát hiện sớm, thực hiện ngay các biện pháp chống dịch không để lây lan 

ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.  

3. Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh 

tiêu độc khử tr ng; chuẩn bị đầy đủ thuốc sát tr ng, quần áo bảo hộ… để cấp phát 

cho các xã, thị trấn thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử tr ng. Hướng dẫn các xã, 

thị trấn thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử tr ng theo quy định; Thời gian thực 

hiện tháng tiêu độc khử tr ng từ 15/02/2020 đến 15/3/2020 kết thúc tháng vệ sinh 

tiêu độc khử tr ng tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện. 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Thú y viên cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát, 

lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm 

soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào 

địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát việc vận 

chuyển, giết mổ động vật hoang dã. 

4. UBND các xã, thị trấn 

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND huyện, Ban chỉ đạo 398 

huyện, chỉ đạo các lực lượng thành viên trên địa bàn xã, thị trấn tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là 

các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm và động vật hoang 

dã từ nước ngoài vào Việt Nam; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo Thú y viên, công chức phụ trách nông lâm xây dựng kế hoạch thực 

hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử tr ng; tiếp nhận hoá chất, trang bị bảo hộ để triển 

khai thực hiện; kết thúc tháng vệ sinh tiêu độc khử tr ng tổng hợp báo cáo kết quả 

về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo 

cáo chung. 
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UBND huyện Cao Lộc  yêu cầu Ban Chỉ đạo 398 huyện, các phòng, đơn vị, 

liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TTr HĐND huyện; 

- TT Y tế; 

- Đội QLTT số2; 

- Trung tâm VH-TT&TT; 

- Các Đồn BP: Hữu Nghị,Thanh Loà, Bảo Lâm, Ba Sơn; 

- Các đoàn thể: Đoàn TN; HLHPN, HCCB, HND; 

- CVP; PCVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng  Quy 
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