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CHỈ THỊ
Về việc triển khai Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống 

dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

Thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A 
(H5N1) ở người và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
triển khai Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng (Công văn số 1543/BNN-TY 
ngày 05 tháng 6 năm 2007), Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức phát động 
“Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm” từ 
ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2007 theo các nội dung hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1543/BNN-TY ngày 05/6/2007). 
Việc phun thuốc khử trùng, tiêu độc tập trung chủ yếu ở các chợ buôn bán gia cầm, 
các cơ sở giết mổ gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia cầm; các khu vực có nguy cơ cao về 
dịch bệnh.

2. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí phun thuốc tiêu độc, khử trùng cho 
các hộ chăn nuôi gia đình, các chợ buôn bán gia cầm. Các chủ cơ sở giết mổ gia cầm 
tập trung, chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung tự lo vật tư kinh phí, tổ chức thực 
hiện có sự giám sát của chính quyền địa phương và cán bộ thú y.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, các Trung tâm Y tế 
quận, huyện; Sở Thủy sản - Nông lâm chỉ đạo Chi cục Thú y có kế hoạch phối hợp, 
hỗ trợ phương tiện giúp UBND các quận, huyện triển khai Tháng hành động vệ sinh 
tiêu độc, khử trùng đạt hiệu quả. 

4. UBND các quận, huyện có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để triển khai 
Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng; trường hợp có khó khăn về kinh phí thì 
báo cáo gấp về Sở Thủy sản - Nông lâm để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình 
UBND thành phố xem xét bổ sung.

5. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở 
người của thành phố cử đoàn công tác theo dõi giám sát kế hoạch thực hiện ở các địa 
phương và báo cáo UBND thành phố. 



6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan thông 
tấn, báo chí, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tuyên truyền vận động 
nhân dân quán triệt thực hiện tốt và có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người của thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; 
Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố để theo dõi và chỉ 
đạo./. 
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