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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CĐ-UBND Thạch Thành, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp  

phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện  

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH THÀNH: Điện 

 

   -  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

                      -  Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; 

                   -  Thành viên BCĐ phòng, chống dịch gia súc, gia cầm huyện. 

      

Hiện nay điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ gia 

cầm, sản phẩm gia cầm tăng mạnh vào dịp trước và sau Tết Nguyên Đán; bên cạnh 

đó từ cuối năm 2020 đến nay, dịch Cúm gia cầm A/H5N1 đã xuất hiện 32 ổ dịch tại 

11 tỉnh Thành phố, trong đó có tỉnh Ninh Bình giáp ranh với huyện ta; vì vậy nguy cơ 

dịch bệnh xâm nhiễm, tái phát trên địa bàn huyện là rất lớn. 

Để kiểm soát tốt, không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo nguồn cung thực phẩm 

và an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, ngành, cơ quan đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về 

thú y; Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

05/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và 

các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Thạch Thành 

và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai quyết 

liệt các nội dung sau: 

1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn 

-  Phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận 

thôn bản, hộ chăn nuôi nhằm phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch Cúm gia cầm; thông 

báo kịp thời cho UBND huyện khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm để thực hiện 

phòng chống, dập dịch hiệu quả. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Thú y  kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia 

súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm đưa vào địa bàn xã, thị trấn. Xử lý nghiêm 
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đối với các trường hợp vi phạm không tuân thủ theo quy định của Luật Thú y và các 

văn bản khác có liên quan. 

 - Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021, theo Kế hoạch số 18/KH-UBND, 

ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tiêm phòng vác xin cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. 

- Đơn vị nào phát hiện dịch bệnh chậm, không báo cáo và không có biện pháp 

chỉ đạo kịp thời; thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

          Tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, giám sát các xã, thị trấn trong 

việc tổ chức triển triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng 

chống dịch cho Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

          3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

 - Tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ chặt chẽ việc 

vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Thực hiện quản lý nghiêm 

ngặt về việc giết mổ gia súc, gia cầm ở tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vác xin, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Cúm gia cầm.  

 - Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của vi rút cúm 

A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác trên gia cầm; phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ 

dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

 4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

 Chỉ đạo Trạm Y tế các xã thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các 

trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác trên người để 

cách ly, chủ động giám sát tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch 

lây lan; khuyến cáo người dân các biện pháp phòng chống dịch Cúm gia cầm lây từ 

gia cầm sang người. 

        5. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

  Chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm; thẩm định kinh phí trình Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, phê duyệt. 

 6. Công an huyện 

 Chỉ đạo cán bộ thực hiện tuần tra, kiểm tra theo Quyết định số 95/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc thành lập đội cơ động liên 
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ngành kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm; kiểm tra các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn 

nuôi, kinh doanh thuốc thú y đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Tân Sửu” để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh vào địa bàn huyện. 

 7. Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm cho đàn 

gia cầm đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. 

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với các phòng ban, 

đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Cúm gia cầm ở gia cầm và bệnh Cúm gia cầm lây lan sang người; các chủ 

trương, biện pháp phòng, chống dịch; để nhân dân chủ động, giúp nhân dân yên tâm 

sản xuất, chăn nuôi. 

         9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận 

động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm cho đàn gia cầm. 

           Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; thành viên Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch gia súc, gia cầm huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện, Sở Nông nghiệp &PTNT tình hình phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa 

bàn huyện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Như trên;                                                                                          

- Sở NN&PTNT (để b/c);  

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y  (để b/c);  

- TT: HU, HĐND huyện (để b/c);                                                                                 

- CT, PCT UBND huyện (để b/c);  

- Thành viên BCĐ PCD gs, gc huyện;                                                                                

- Lưu VT.                                                                             

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bá Sơn 
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