
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền về phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và 

các chủng vi rút Cúm gia cầm thể 

độc lực cao khác xâm nhiễm, lây 

lan trên gia cầm 

Như Xuân, ngày        tháng    năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1517/STTTT-BCXB ngày 21/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 

A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác xâm nhiễm, lây lan 

trên gia cầm. Nhằm ngăn chặn bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 bùng phát trên gia cầm 

và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền 

hình trong khung giờ phù hợp, biên tập các tin, bài tuyên truyền về các bệnh Cúm 

gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút gia cầm có thể độc lực cao khác lây nhiễm 

trên gia cầm và có nguy cơ lây sang người, khuyến cáo, hướng dẫn người dân về 

nguy cơ và cách phòng, ngừa dịch bệnh. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các giải pháp kiểm soát phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác 

xâm nhiễm, lây lan trên gia cầm được nêu trong Công điện khẩn số 4154/CĐ-

BNN-TY ngày 02/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công điện 

số 21/CĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập 

trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác xâm 

nhiễm lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản Chỉ đạo khác có liên 

quan về phòng, chống Cúm gia cầm để người dân nhận thác đầy đủ nguy cơ và 

cách phòng, chống dịch bệnh và chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo 

hướng dân của ngành Y tế, ngành Nông nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở về thông tin dịch bệnh, đặc điểm 
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dịch tễ; tuyên truyền vận động nhân dân, các chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm như: Áp dụng các biện pháp vệ sinh 

trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, 

thường xuyên vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, tổ chức vệ sinh tiêu độc, 

khử trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh; tiêm phòng đày dủ các vắc xin phòng 

bệnh Cúm gia cầm cho đàn gia cầm để đề phòng sự xâm nhiễm. 

- Khuyến cáo Nhân dân tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm 

mắc bệnh; vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, chủ động giám 

sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính 

quyền, cơ quan chức năng để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh hiệu quả tránh tình trạng giấu dịch, chậm báo cáo dịch tễ để lây lan dịch bệnh 

trên địa bàn. 

- Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch 

Cúm gia cầm trong thời gian qua. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Anh Tuấn 
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