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Kính gửi:   
- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các 
phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  

 

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp & PTNT Hà nam, từ cuối năm 2020 đến nay đã 

xảy ra 10 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) tại 07 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước trong đó có 

các tỉnh, thành phố giáp Hà Nam như: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội. Trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam ngày 12/01/2021 đã xảy ra 03 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N6 của 03 hộ chăn nuôi thuộc 

02 xã: Nhân Chính- huyện Lý Nhân và Tượng Lĩnh- huyện Kim Bảng (đã tiêu hủy trên 20 

ngàn con gia cầm). Mặt khác hiện nay, thời tiết chuyển mùa có nhiều ngày rét đậm và rét hại 

gây ảnh hưởng xấu đến sức đề kháng của đàn gia cầm; bên cạnh đó nhiều hộ chăn nuôi tăng 

đàn để phục vụ nhu cầu dịp Tết nguyên đán; có hộ chưa thực hiện tiêm phòng vắc xin Cúm 

cho đàn gia cầm, đặc biệt các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, …. do vậy nguy cơ dịch CGC bùng phát 

và lây lan trong giai đoạn hiện nay là rất cao. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm nói chung và phòng, chống  bệnh cúm Cúm gia cầm nói riêng; Thực 

hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng 

chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng; Công văn số 126/UBND-NN&TNMT ngày 

15/01/2021 của UBND tỉnh Hà Nam; Công văn số 49/SNN-CNTY ngày 19/01/2021 cả sở 

Nông nghiệp & PTNT Hà nam về việc tập trung triển khai công tác phòng chống bệnh cúm 

gia cầm trên địa bàn Tỉnh; UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, phòng Kinh 

tế, Trung tâm DV Nông nghiệp, các phòng, ban, ngành đoàn thể có liên quan trên địa bàn 

Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

- Triển khai rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định; 

- Rà soát bổ xung xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn;  

- Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện 

dịch bệnh Cúm gia cầm tại địa phương; tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi và 

mọi người dân cùng tham gia giám sát, phát hiện dịch bệnh, báo cáo và xử lý kịp thời 

khi ổ dịch mới phát sinh còn ở diện hẹp, số lượng ít. 

- Tuyên truyền vận động người dân khi phát hiện có gia cầm ốm chết, không rõ 

nguyên nhân phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y cơ sở, không 

vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh; Sử 

dụng con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm dịch; Tiêm phòng đầy đủ 

các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm; Thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng chuồng trại chăn nuôi, khu vực buôn bán gia cầm sống sau mỗi buổi chợ.  

2. Phòng Kinh tế:  
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, phường 

thực hiện tốt công tác chăn nuôi, giám sát dịch bệnh để chủ động phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm;  
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- Tham mưu rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật 

Thành phố; Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021; Tham mưu 

xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 

trên cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Tham 

mưu thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh động vật, thủy sản có hiệu quả;  

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
 Chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện 

pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống 

dịch CGC; kiểm tra phát hiện dịch bệnh sớm, báo cáo, xử lý kịp thời; khi nghi ngờ dịch 

cúm xảy ra phải tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định type vi rút gây bệnh; Đồng 

thời tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các biện pháp xử lý khi ổ dịch mới phát 

sinh còn ở diện hẹp không để dịch lây lan.  

- Thống kê tổng hợp tổng đàn gia súc, gia cầm, phân loại đối tượng diện tiêm 

phòng, chủ động phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất với UBND thành 

phố xây dựng kế hoạch tiêm phòng vụ xuân 2021 và các giải pháp xử lý kịp thời, 

hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra; Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác 

tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật báo cáo về UBND Thành phố, phòng 

kinh tế, cơ quan chuyên môn của sở Nông nghiệp & PTNT theo theo quy định. 

4. Đài phát thanh thành phố  

 Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, UBND các xã, 

phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh 

Thành phố và đài truyền thanh các xã, phường nhằm cung cấp kiến thức về phòng, 

chống dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm, tính chất nguy 

hiểm của dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển và người dân biết và 

tự giác thực hiện chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn sinh học; sử dụng con giống 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm dịch; thường xuyên thực hiện vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phương tiện vận chuyển gia súc, gia 

cầm…nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu trong môi trường. 

5. Đề nghị UBMTTQ thành phố và các tổ chức thành viên: Phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, UBND các xã, phường tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định về chăn 

nuôi đảm bảo an toàn sinh học, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi 

nói chung và phòng, chống bệnh Cúm gia cầm nói riêng. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về 

UBND Thành Phố (qua phòng Kinh tế hoặc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành 

phố) để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

   - Sở NN&PTNT;  

   - TT. Thành ủy, TT. HĐND Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Quân  



 3 

 


		2021-01-20T17:34:21+0700


		2021-01-21T09:00:26+0700


		2021-01-21T09:00:26+0700


		2021-01-21T09:00:26+0700




