ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 351 /UBND-NN&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 09 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh Cúm gia cầm

Kính gửi:

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên;
- Các cơ quan: Nông nghiệp & PTNT; Công an huyện;
Đội Quản lý thị trường số 2; Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- Trung tâm Văn hóa-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn.
Theo thông báo của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ
ngày 15/01/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 ổ bệnh Cúm gia cầm
(CGC) tại 07 hộ chăn nuôi của 6 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, hoạt động vận
chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tăng cao nhất là các tháng
trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp; người
chăn nuôi gia cầm còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh,
không tiêm vắc xin phòng bệnh CGC hoặc tiêm phòng không đầy đủ, không
đúng chủng vi rút có độc lực cao H5N6 đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Đây là
những điều kiện tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh CGC A/H5N6
vào địa bàn huyện là rất lớn.
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh CGC phát sinh và lây lan trên địa bàn
huyện, bảo vệ sản xuất chăn nuôi; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị
liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y, các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân
thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; hướng dẫn người buôn bán, vận
chuyển gia cầm, giết mổ, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm chấp hành nghiêm
các quy định của Luật Thú y, các quy định pháp luật về công tác phòng

chống dịch bệnh.
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y theo dõi, nắm chắc tình hình dịch
bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn để tham mưu với UBND huyện chỉ đạo kịp thời.
2. Trạm Chăn nuôi & Thú y
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị
trấn giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên đàn gia cầm trên địa bàn; hướng dẫn
người chăn nuôi gia cầm chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh
học (tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, khử trùng, tiêu độc hàng ngày,…); triệu
chứng của bệnh Cúm gia cầm để người dân chủ động phát hiện, thông báo với
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chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xác minh dịch
bệnh và có các biện pháp xử lý kịp thời. Hướng dẫn người chăn nuôi lựa chọn
đúng chủng loại vắc xin để tiêm phòng đạt hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch gia cầm, sản phẩm gia cầm. Chủ
động phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an huyện, Đội Quản lý thị
trường số 2,… tổ chức ngăn chăn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển
gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép ra, vào địa bàn huyện.
- Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn phối hợp với UBND
các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn.
Chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh CGC để kịp thời cảnh báo, xử lý,
tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC chủng
A/H5N6 và A/H5N1, đặc biệt tại những địa phương có nguy cơ cao, chợ, tụ
điểm buôn bán gia cầm.
- Hướng dẫn nhân viên thú y các xã, thị trấn tổ chức cho người chăn nuôi
gà quy mô trên 1.000 con ký cam kết trong việc thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà của gia đình theo quy định.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Cúm gia
cầm trên địa bàn huyện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) và
Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh theo quy định.
3. Công an huyện, Đội QLTT số 2: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp &
PTNT, Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác
tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết
mổ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là gia
cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không có kiểm dịch của cơ quan thú y; xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Trung tâm VH-TT-TT: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT,
Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính chất nguy hiểm của dịch
bệnh, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan thông qua các hoạt động vận
chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép, đặc biệt là gia
cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, nâng cao ý thức của người dân trong việc
chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tính chất nguy
hiểm của bệnh Cúm gia cầm để các hộ chăn nuôi chủ động khai báo với chính
quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn khi có gia cầm ốm, chết không rõ
nguyên nhân; không giấu dịch, không buôn bán, giết mổ gia cầm bị nhiễm bệnh,
không vứt xác gia cầm ốm, chết ra môi trường.
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y thực hiện nghiêm quy trình kiểm
dịch theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm,
sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch nhập lậu
vào địa bàn.
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- Chỉ đạo Nhân viên Thú y rà soát đàn gia cầm mới phát sinh, chưa được
tiêm phòng đợt 2/2020 để tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tiêm phòng
bổ sung đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn nguy cơ.
- Tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi gà trên 1.000 con trong việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng đầy đủ vắc xin
CGC chủng H5N1, H5N6. (có mẫu bản cam kết gửi kèm theo văn bản này).
- Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường thường xuyên bằng vôi
bột, hóa chất tại những khu vực có nguy cơ cao, khu vực chăn nuôi mật độ cao,
cơ sở giết mổ, chế biến, chợ buôn bán gia cầm, nơi có ổ dịch cũ, hố chôn gia
cầm bệnh,…
- Chủ động báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn với
cấp có thẩm quyền theo quy định. Nếu xã, thị trấn nào để xảy ra ổ dịch cúm gia
cầm trên địa bàn mà không báo cáo kịp thời; để tình trạng người dân tham gia
mua bán, vận chuyển gia cầm, sảm phẩm gia cầm nhập lậu trái phép, vứt xác gia
cầm ốm, chết ra môi trường mà không phát hiện, thu gom, tiêu hủy theo đúng
quy định thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND huyện và pháp luật.
6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên: Chỉ
đạo tổ chức Hội các cấp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn
nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động hội viên
nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về Luật thú y, tiếp
tục duy trì sản xuất an toàn sinh học, chủ động các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Cúm gia cầm theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung
chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở NN & PTNT;
- Chi cục CN&TY;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Nguyễn Bình Khiêm
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
và tiêm phòng đầy đủ vắc xin Cúm gia cầm chủng H5N1, H5N6
Kính gửi: UBND xã (thị trấn)............
Tên tôi là:.....................................................................
Địa chỉ:.....................................................................
Điện thoại:....................................................................
Là hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô…………...con. Trong đó:
Gà.........con, vịt........con, chim cút.............con, chim bồ câu........con.
Địa điểm chăn nuôi (tại thôn, xóm):...................................................
Tôi xin cam kết:
1. Thực hiện khai báo chăn nuôi với chính quyền địa phương theo quy
định của Pháp luật.
2. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng
đầy đủ vắc xin Cúm gia cầm chủng H5N1, H5N6 theo quy trình, hướng dẫn của
nhà sản xuất.
3. Báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
khi phát hiện gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh Cúm gia cầm. Không bán chạy
gia cầm khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh, ốm, chết;
không vứt xác gia cầm ốm, chết ra ngoài môi trường.
Tôi xin cam đoan thực hiện tốt các nội dung trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
............., ngày.......tháng......năm 2021
Xác nhận của UBND xã (thị trấn)....
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)
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