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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm
gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người
Hiện nay, dịch cúm gia cầm đã tái phát ở một số tỉnh, thành trong cả nước và đang
diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Để chủ động phòng, chống dịch
cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người, đồng thời triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị
số 447/CT-BNN-TY ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người; Chủ tịch UBND thành phố 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; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức giám sát, phát hiện dịch bệnh đến từng thôn, tổ dân phố, hộ chăn nuôi;
huy động các lực lượng đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh ... tham gia với sự chủ trì của UBND các quận,
huyện.
2. Các sở Thủy sản - Nông lâm, Y tế, Văn hoá Thông tin, Thương mại; UBND các
quận, huyện; các tổ chức Hội, đoàn thể và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa
bàn thành phố tổ chức ngay đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về cách
nhận biết dịch cúm gia cầm, cách bảo vệ đàn gia cầm và bảo vệ người dân tránh nhiễm vi
rút cúm A (H5N1).
3. Tạm dừng việc nhập gia cầm và các sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến nhiệt có
nguồn gốc từ các tỉnh/thành phố đang có dịch.
4. Giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Chi cục Thú y thực hiện:
a) Rà soát lại toàn bộ số gia cầm mới tái đàn, chưa được tiêm phòng và tổ chức tiêm
phòng bổ sung cho số gia cầm chưa được tiêm và gia cầm mới tái đàn theo yêu cầu của
cơ quan chuyên môn về thú y; trường hợp các chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng
thì tịch thu, tiêu hủy không hỗ trợ;
b) Yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm, chủ cơ sở giết mổ gia cầm tổ chức
phun thuốc khử trùng định kỳ khu vực chăn nuôi, khu vực giết mổ có sự giám sát của cán
bộ thú y;
c) Tổ chức tiêu hủy ngay các đàn gia cầm có biểu hiện lâm sàng của dịch cúm gia
cầm và có kế hoạch bao vây dập tắt ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan.

5. Các Sở Thuỷ sản - Nông lâm, Y tế phối hợp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố kế
hoạch tổ chức tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thành phố theo nội dung Công văn hướng
dẫn số 477/BNN-TY ngày 03 tháng 03 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
6. Các Sở Y tế, Thương mại, Thuỷ sản - Nông lâm và Công an thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ có kế hoạch phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển,
buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố.
7. Sở Y tế kiểm tra lại các trang thiết bị, vật tư phục vụ việc điều trị bệnh nhân cúm A
(H5N1), đồng thời có kế hoạch xử lý ngay các trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) ở người,
không để dịch bệnh lây lan;
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 thường xuyên báo cáo kết quả về UBND thành phố./.
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

