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V/v tập trung triển khai các biện pháp 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 
 

 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan: phòng Nông nghiệp và PTNT, 

phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Y tế, Công an, 

Đài truyền thanh, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp, Đội quản lý thị trường số 1; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 
 

 

 Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 120 ổ dịch Cúm gia 

cầm xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nam trong tháng 1, 2 dịch Cúm gia 

cầm A/H5N6 cũng đã xảy ra ở 02 xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng và Nhân 

Chính, huyện Lý Nhân. Cùng với đó tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo 

an toàn sinh học, số đàn gia cầm được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm 

với tỷ lệ thấp, một số hộ chăn nuôi tiêm vắc xin không đúng chủng vi rút cúm 

lưu hành tại Hà Nam... Thời điểm giáp Tết Nguyên đán việc tái đàn, buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ gia cầm tăng mạnh. Vì vậy nguy cơ dịch bệnh Cúm gia cầm 

bùng phát và lây trong thời gian tới là rất cao. 

 Thực hiện văn bản số 3694/UBND-NN&TNMT ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; văn bản số 12/SNN-CNTY ngày 

06/01/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam về việc tập trung triển khai 

các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

động vật thủy sản. Xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2022. 

1.2. Chỉ đạo nhân viên thú y xã tăng cường công tác giám sát nhằm phát 

hiện dịch bệnh sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, khoanh vùng khi còn ở diện 

hẹp. Chỉ đạo Trạm y tế giám sát tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm lây truyền 

sang người. 

1.3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh chuồng trại 

thường xuyên bằng các loại hoá chất sát trùng thông dụng, tiêm phòng vắc xin 



Cúm gia cầm cho đàn gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% tổng đàn; 

chủ động khai báo với chính quyền địa phương hoặc nhân viên thú y xã khi phát 

hiện có gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ mắc bệnh Cúm 

gia cầm. 

2. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: 

Hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm. Phối hợp với Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện trao đổi thông tin các trường hợp nghi Cúm gia cầm 

trên động vật và người.   

3. Phòng Y tế huyện:  

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Trung tâm Y 

tế huyện, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giám sát 

phát hiện sớm những trường hợp nghi Cúm gia cầm trên người; chủ động giám 

sát tại cộng đồng; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch 

Cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người. 

4. Đài truyền thanh huyện:  

 Tăng cường đưa tin, bài bài tuyên truyền về bệnh Cúm gia cầm, tính chất 

nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trên hệ thống truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở để nâng cao hiểu biết của người dân. 

5. Đội quản lý thị trường số 1, Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, xử lý trong buôn bán, lưu thông gia 

cầm và các sản phẩm gia cầm trên thị trường.  

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

xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo tình hình 

về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU; TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện;    

- BCĐ PCDBĐV huyện;            

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Đức 
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