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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Kinh tế - hạ tầng; Văn hóa - Thông tin;  

- Công an huyện. 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 93/UBND-VP7 ngày 7/3/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người, Uỷ 

ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ngành Y tế. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm 

gia cầm sống, người có tiền sử từ khu vực đang có dịch (gồm dịch trên gia cầm 

và ở người), kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh 

(nếu có) và xử lý không để lây lan bệnh ra cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội 

chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm gia cầm để phát hiện kịp thời 

các ca bệnh cúm A(H5N1). Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng 

thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Sở y tế. Sẵn sàng thuốc, vật tư, trang 

thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các địa phương 

triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, 

đơn vị, địa phương liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm 

đặc biệt tại các chợ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh 

trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch. 

- Triển khai công tác truyền thông cho người dân về các biện pháp phát 

hiện, phòng chống bệnh cúm gia cầm như vệ sinh cá nhân, không tiêu thụ, buôn 

bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết chưa rõ nguyên nhân, thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng và mang khẩu trang theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi phát hiện các trường hợp 

có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở phải điều tra dịch tễ, khai thác 

tiền sử tiếp xúc trực tiếp với gia cầm để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc 



 
 

cúm gia cầm và lấy mẫu kịp thời. Đảm bảo nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, 

thuốc để tiếp nhận, cách ly, điều trị kịp thời khi có các trường hợp nghi ngờ hoặc 

mắc cúm A (H5N1), hạn chế thấp nhất trường hợp trở nặng và tử vong. 

- Theo dõi, giám sát, báo cáo Cục Y tế dự phòng về bệnh truyền nhiễm theo 

quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, 

chống các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người, giám sát các 

trường hợp nhiễm vi rút cúm A trên người và đàn gia cầm nhằm cảnh báo sớm 

nguy cơ phát sinh dịch bệnh; phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y của tỉnh 

và các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm nhằm 

kiểm soát chặt chẽ, không để gia cầm nhiễm bệnh vào địa bàn huyện. 

3. Phòng Văn hóa- thông tin và Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện 

Chủ trì và phối hợp với Ngành Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cập nhật thông tin và kịp thời thông báo trên hệ thống loa phát thanh của 

huyện và loa truyền thanh của các xã, thị trấn về tình hình dịch bệnh trên động 

vật và trên người; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân 

chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cho cộng đồng; khuyến cáo 

người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được 

cơ quan thú y kiểm dịch. 

4. Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế- hạ tầng, Công an huyện, Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát vận chuyển động vật trái phép lưu thông trên địa bàn huyện. Phát hiện xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

5. UBND các xã, thị trấn. 

- Bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả về phòng, chống 

bệnh cúm gia cầm. 

- Phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người chăn nuôi hiểu rõ 

về những tác hại của dịch bệnh; tuân thủ các quy định về tiêm phòng, khai báo 

kiểm dịch, tiêu độc, sát trùng chuồng trại; thông tin sâu rộng đến người dân về 

nguy cơ, tác hại của bệnh cúm gia cầm; vận động người dân chủ động phòng, 

chống dịch cúm gia cầm của theo quy định, trong đó tập trung tại các khu dân cư, 

các điểm kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm; khuyến cáo người tiêu dùng chỉ 

sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch. 

- Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn, hướng dẫn 

người chăn nuôi kê khai hoạt động chăn nuôi, thực hiện tiêm phòng các bệnh 



 
 

truyền nhiễm bắt buộc, giám sát dịch bệnh định kỳ, tăng cường áp dụng các biện 

pháp an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý các 

trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không 

đảm bảo an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động người kinh doanh gia cầm, 

sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch. 

 - Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát trên địa bàn nhằm giám sát chặt 

chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh gia cầm trên địa bàn đảm bảo các điều kiện 

theo quy định; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi, vận chuyển, 

kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm 

bảo điều kiện vệ sinh thú ý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   

- Lãnh đạo UBND huyện;   
- Như trên;                                     

- Lưu: VT, PYT.    

                                                                                                              

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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