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Số:        /UBND-NN 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống Cúm gia cầm A 

(H5N1), ngăn chặn tình trạng 

nhập lậu, vận chuyển trái phép 

gia cầm và sản phẩm gia cầm 

vào địa bàn huyện 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Yên Châu, ngày      tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; 

- Quản lý thị trường số 8; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 677/SNN-CNTYTS ngày 07/3/2023 của sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

Cúm gia cầm A(H5N1), ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia 

cầm và sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh. 

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, 

buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào 

địa bàn huyện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn 

thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu cho UBND 

huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, giám sát đôn đốc cơ quan chuyên môn 

và UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm 

A (H5N1), ngăn chặn tình trạng nhập lâu, vận chuyển trái phép gia cầm và sản 

phẩm gia cầm vào địa bàn huyện theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và 

các văn bản chỉ đạo của tỉnh, sở. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Chủ động tổ chức tuyên truyền đến người dân về sự nguy hiểm của bệnh 

Cúm gia cầm (CGC), các dấu hiệu nhận biết gia cầm mắc bệnh cúm, các biện 

pháp phòng, chống dịch; mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín, có nguồn 

gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y; người tiêu dùng chỉ mua gia cầm và sản 

phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ để sử dụng làm 

thực phẩm; không ăn tiết canh gia cầm và chỉ sử dụng sản phẩm gia cầm đã qua 

chế biến kỹ; khi phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh cúm hoặc chết bất thường 

phải báo ngay cho chính quyền, thú y cơ sở, đồng thời nuôi nhốt gia cầm và vệ 

sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại; nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia 



cầm làm lây lan dịch bệnh,… chủ động vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn 

nuôi, tiêm phòng vắc xin CGC để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia cầm. 

 - Phối hợp Trung tâm Truyền thông - Văn hoá cung cấp các thông tin của 

bệnh Cúm gia cầm (CGC), các dấu hiệu nhận biết gia cầm mắc bệnh cúm, các 

biện pháp phòng, chống dịch; danh sách các cơ sở uy tín buôn bán giống gia 

cầm, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y… 

3. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa: Phối hợp Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp huyện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng đến người dân về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm (CGC), các dấu 

hiệu nhận biết gia cầm mắc bệnh cúm, các biện pháp phòng, chống dịch; danh 

sách các cơ sở uy tín buôn bán gia cầm, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch 

thú y… Sự chỉ đạo của địa phương về các giải pháp kiểm soát nguy cơ xâm 

nhiễm dịch bệnh vào địa phương để người dân được biết và tham gia thực hiện.  

4. Đội Quản lý thị trường số 2: Tăng cường giám sát chặt chẽ, kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật nói 

chung và dịch CGC nói riêng. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, 

buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát, phát hiện sớm 

các ổ dịch để dập tắt kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng; khi có dịch 

xảy ra phải lấy mẫu gửi xét nghiệm, tiêu hủy ngay đàn gia cầm bị bệnh, vệ sinh 

khử trùng khu vực có dịch, đồng thời lập chốt kiểm soát để kiểm soát việc vận 

chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào vùng dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, 

giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng 

chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NN, T20b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Lê Huy Phong 
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