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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 336/UBND-VP 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống cúm gia cầm lây sang người 

Hòa An, ngày 14 tháng 3 năm 2023 

 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 465/UBND-VX ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây 

sang người (gửi kèm theo trên VNPT iOffice), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

Tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do vi 

rút, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp 

thời cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật để có các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh kịp thời, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để 

ổ dịch ngay khi phát hiện. 

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện,  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc giám sát dịch cúm trên gia cầm, trên 

người để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch. 

Sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp 

thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Báo cáo bệnh truyền 

nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Tăng cường phối hợp với ngành y tế trong công tác điều tra, giám sát dịch 

cúm trên gia cầm, trên người để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, đặc biệt là các địa 

điểm buôn bán gia cầm tập trung, các khu vực tiêu thụ nhiều gia cầm và các sản 

phẩm gia cầm. 

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động chăn 

nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm nhằm hạn chế việc lưu thông gia cầm 

không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. 

Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm gia cầm 

sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền các 

biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người tại khu vực có gia cầm ốm, 

chết và những vùng có nguy cơ cao; những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ 

gia cầm về nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân 
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không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong 

giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và 

không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân. 

3. UBND các xã, thị trấn 

Phối hợp với  ngành Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

trong việc giám sát dich cúm trên gia cầm, trên người tại địa bàn quản lý; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền qua loa phát thanh của xã về các biện pháp phòng lây 

nhiễm cúm gia cầm sang người như; không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, 

chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn; không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm 

không rõ nguồn gốc. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP(Ch). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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