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Hải Dương, ngày  06  tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 

167/TTg-NN về việc chủ động phòng chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm 

và ở người. Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, đã phát hiện 01 ổ 

dịch cúm A (H5N1) gia cầm tại tỉnh Hồ Nam. Tại Việt Nam, kết quả giám sát 

chủ động Ngành Thú y cho thấy vi rút cúm A (H5N1) đang lưu hành trên đàn 

gia cầm và không có sự biến đổi về độc lực gây bệnh. Tuy nhiên, do các điều 

kiện như thời tiết biến đổi bất lợi, tổng đàn vật nuôi lớn, việc lưu thông động 

vật, sản phẩm đột vật và con người gia tăng nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh 

trong thời gian tới và nguy cơ xâm nhập vào Hải Dương là rất cao. Để chủ động 

ngăn chặn dịch bệnh cúm A (H5N1) bùng phát trên đàn gia cầm và nguy cơ lây 

sang người, không để xảy ra dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do vi rút Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo 

của Ban bí thư TW, Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường 

các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do nCoV gây ra; khẩn trương triển khai đồng bộ các giải 

pháp chủ động phòng, chống ngăn chặn không cho dịch Cúm gia cầm xảy ra 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giám 

sát chặt  chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành vi rút cúm A (H5N1) và các loại 

cúm gia cầm khác trên các đàn gia cầm, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan diện rộng; thông báo kịp thời cho Sở Y tế để phối 

hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch lây lan sang người; chủ trì và 

phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch 

nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc gia cầm và các sản phẩm gia cầm chưa qua 

kiểm dịch lưu thông trên thị trường. 
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3. Sở Công Thương:  

Tăng cườngcông tác kiểm tra việc kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia 

cầm; tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm, xử lý 

nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và 

các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị 

trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. 

4. Sở Y tế  

Có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường 

hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1) và các loại cúm gia cầm khác trên người, chủ 

động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm trường hợp mắc trên người, cách ly, 

khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị 

bệnh nhân; đảm bảo đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục 

vụ công tác phòng, chống dịchở các tuyến; khuyến cáo người dân về các biện 

pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người. 

5. Công an tỉnh:  

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện điều tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối 

tượng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầmkhông rõ nguồn gốc, không đảm bảo 

an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

6. Sở Thông tin & Truyền thông: 

Chỉđạo và hướng dẫncác cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện 

pháp phòng chống dịch cúm gia cầm để người dân không hoang mang, chủ động 

áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. 

7. Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch được 

triển khai có hiệu quả. 

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Thành lập, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch hại cây trồng, vật nuôi từ huyện đến xã để chỉ đạo, giám sát chặt chẽ 

công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, bệnh cúm A (H5N1) ở người trên địa 

bàn. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về sự nguy hiểm của vi rút cúm gia cầm, các biện pháp phòng 

bệnh cúm trên gia cầm và phòng lây nhiễm cho con người; khuyến cáo người 

dân sử dụng gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận kiểm dịch của cơ 

quan thú y, đặc biệt là phải nấu chín trước khi ăn; không ăn thịt gia cầm ốm, 
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chết, không vứt xác gia cầm bừa bãi, không bán chạy gia cầm bệnh. 

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm, vận động các 

tổ chức đoàn thể tại địa phương cùng tham gia giám sát dịch bệnh, phát hiện 

sớm các ổ dịch nhằm bao vây, dập tắt kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan. 

- Thống kê, rà soát số lượng gia cầm, thủy cầm hiện có tại địa phương; xác 

định số lượng đã được tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, khẩn trương triển 

khai tiêm phòng bổ sung cho số gia cầm, thủy cầm còn lại; đảm bảo tỷ lệ tiêm 

phòng đạt 100%, trường hợp không tiêm phòng thì kiên quyết xử lý tiêu hủy. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết 

mổ, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; kiên quyết xử lý, không để tồn 

tại việc buôn bán gia cầm sống tại các chợ, đường giao thông trong nội thị; xử lý 

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

tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. 

- Chỉ cho phép nhập nuôi gia cầm, thủy cầm có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng,có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. 

- Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường thường xuyên tại những 

khu vực có nguy cơ cao, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến, chợ 

buôn bán gia cầm, nơi có ổ dịch cũ, hố chôn gia cầm bệnh,… 

- Vận động nhân dân nuôi nhốt gia cầm, tiêm phòng đầy đủ và thường 

xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, cách ly, hạn 

chế cho gia cầm tiếp xúc với gia cầm khác đàn, hạn chế cho chim, người lạ vào 

chuồng nuôi gia cầm,… 

- Củng cố hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời, đảm bảo công tác 

kiểm dịch có hiệu quả cao, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển và tiêu thụ gia 

cầm, sản phẩm gia cầm bệnh, chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc từ địa 

phương này sang địa phương khác. 

- Trường hợp Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không triển khai đầy 

đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, để xảy ra dịch cúm 

trên địa bàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND huyện, thị 

xã, thành phố. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên quan vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 

- Kịp thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân tham gia tích cực và có hiệu 

quả trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; xử lý nghiêm những tập thể, 

cá nhân không nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên làm dịch bệnh xảy 
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ra và lây lan. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn 

vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

-Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;  

- UBND huyện, thành phố, thị xã;                                                                         

- Các CV nghiên cứu VP. UBND tỉnh; 

- Lưu VT.VX(01).Phượng(50b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu 
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