
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:         /UBND-NN 
 

V/v tập trung triển khai các biện pháp 

phòng chống bệnh Cúm gia cầm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

                 

                 Yên Mô, ngày        tháng  02 năm 2020 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Hiện nay, bệnh Cúm gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, theo thông tin từ 

Cục Thú y đến 10/2/2020 cả nước đã xuất hiện 8 ổ dịch tại 4 tỉnh, thành phố. Tại 

tỉnh Ninh Bình cuối năm 2019 xảy ra 01 ổ dịch Cúm gia cầm (H5N6) trên đàn vịt 

tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan với tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 1.000 

con. Mặc dù trên địa bàn huyện chưa phát sinh ổ dịch cúm gia cầm nhưng nguy 

cơ rất cao do việc vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ động vật tăng trong dịp Lễ hội 

đầu năm, mật độ gia cầm tăng cao so với năm 2019, thời tiết rét độ ẩm không 

khí cao… 

Để chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để dịch phát sinh và 

lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập trung, 

triển khai thực hiện ngay một số biện pháp sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, nhất là bệnh Cúm gia cầm ở những nơi có nguy cơ cao như: chợ, 

các điểm tập kết, buôn bán gia cầm, vùng có mật độ chăn nuôi gia cầm cao, nơi 

có ổ dịch Cúm gia cầm cũ, các đầu mối giao thông có lưu lượng vận chuyển gia 

cầm nhiều. Huy động các trưởng thôn, xóm, các đoàn thể chính trị xã hội, người 

chăn nuôi tham gia vào công tác giám sát để chủ động phát hiện và xử lý triệt để 

các cơ sở có gia cầm nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, không để dịch bệnh lây lan. 

- Giao UBND các xã: Yên Đồng và Khánh Thượng là đơn vị có số lượng 

chăn nuôi gia cầm lớn nhất huyện, có ổ dịch Cúm gia cầm cũ, có nguy cơ cao 

phát sinh và lây lan dịch bệnh phải khẩn trương tổ chức lực lượng, kiện toàn các 

tổ tiêm phòng, chuẩn bị vật tư tiếp nhận vắc xin và tổ chức tiêm phòng vắc xin 

cúm gia cầm cho toàn bộ đàn vịt đẻ để khống chế, không để dịch bệnh phát sinh 

và lây lan ra diện rộng, thời gian từ ngày 17 – 22/02/2020. Do số lượng vắc xin 

Cúm gia cầm hạn chế nên các xã còn lại: Chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch (theo nội dung Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 

của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản 

trên địa bàn huyện năm 2020). 

- Rà soát, tổng hợp tổng đàn gia súc, gia cầm báo cáo gửi về UBND 

huyện (theo biểu mẫu gửi kèm, qua phòng NN&PTNT) trước ngày 20/2/2020 để 



báo cáo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, chuẩn bị các điều kiện tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2020 đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng 

chống dịch bệnh để tiêu diệt mầm bệnh. Sử dụng vôi bột huyện hỗ trợ từ phòng, 

chống Dịch tả lợn Châu Phi để khử trùng chợ, điểm tập kết buôn bán gia súc, gia 

cầm. Thời gian thực hiện 17-22/02/2020 và phát động nhân dân thường xuyên 

quyét dọn, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi bằng 

hóa chất và vôi bột. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo về sự nguy hiểm của dịch 

bệnh Cúm gia cầm, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các quy trình chăn nuôi 

an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh; tuyệt đối không mua bán các loại 

con giống trôi nổi, giống không rõ nguồn gốc dễ làm phát sinh lây lan dịch bệnh, 

tích cực chủ động tiêm phòng vắc xin định kỳ, tiêm phòng bổ sung cho gia cầm 

mới tái đàn để tạo miễn dịch chủ động phòng, chống dịch bệnh. 

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

phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp 

vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm, không rõ nguồn gốc trên địa 

bàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp con giống gia cầm để đảm bảo an toàn 

dịch bệnh. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở theo dõi, kiểm tra, 

giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn người dân 

chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh. 

 3. Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

đến tận người chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc 

phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và sức khỏe của người dân. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc phát sinh báo cáo kịp 

thời về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT SĐT 02293.869.044) để có biện 

pháp chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện (để B/c); 

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Lưu VT, NN. 
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