
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 

 

Số:       /UBND-VP  
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

cúm gia cầm lây nhiễm sang người 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày     tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: 

         - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 786/UBND-VP6 ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây 

sang người. Để chủ động trong công tác phòng, chống cúm gia cầm lây nhiễm 

sang người trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ 

đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch của Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kết quả về 

UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh 

trên địa bàn huyện; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, phương tiện 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch cúm A(H5N1), … 

- Tăng cường các hoạt động giam sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh viêm phổi nặng nghi do vi rút tại các cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt lưu 

ý các ca bệnh có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với gia cầm ốm chết hoặc đi/ đến vùng 

có dịch để kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, và các 

phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có 

dịch bệnh; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, dập tắt nhanh khi 

có dịch và khi dịch còn ở diện hẹp. 

- Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn viết bài tuyên truyền về: tình hình dịch 

cúm gia cầm, cách phòng chống cúm gai cầm lây sang người phát thanh trên đài 

phát thanh xã; khuyến cáo người dân báo cáo ngay với cơ quan thú y  trên địa 



bàn khi phát hiện có gia súc, gia cầm (gà, vịt..) ốm chết; sử dụng thực phẩm gia 

cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ 

quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai kế hoạch trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của chủng vi rút cúm 

A(H5N1)  trên đàn gia cầm, thủy cầm. Khi phát hiện các ổ dich, nhất là ổ dịch cúm 

gia cầm trong đó có nguyên nhân từ cúm A(H5N1)  kịp thời báo cáo UBND huyện 

và thông báo cho ngành y tế khi có dịch trên gia cấm đồng thời khoanh vùng, cách 

ly và xử lý triệt để các ổ dịch cúm A(H5N1) trên đàn gia cầm và thủy cầm. 

4. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ 

quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai kế hoạch trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời gia cầm không 

được kiểm dịch xâm nhập vào địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động quản lý mua bán gia cầm, hạn chế việc lưu 

thông gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường . 

- Quản lý chặt chẽ việc lưu thông gia cầm khi có dấu hiệu xảy ra dịch 

bệnh ở các vùng lân cận. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Chủ động bố trí kinh phí để đáp ứng kịp thời cho hoạt động giám 

sát, công tác phòng, chống dịch; dự phòng kinh phí chống dịch để phục vụ 

trong trường hợp có dịch xảy ra trên địa bàn. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) đặc 

biệt là trong các trường học. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện  

tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng, chống bệnh cúm A(H5N1)  

cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về phòng, 

chống dịch. 

7. Công an huyện.  

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên trong 

lực lượng công an kiến thức phòng, chống dịch cúm A(H5N1).  



- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trong việc quản lý chặt 

chẽ lưu thông, buôn bán gia cầm, thủy cầm khi có dịch xảy ra. 

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế, Liên 

đoàn Lao động huyện tuyên truyền cho người sử dụng lao động, tổ chức công 

đoàn và người lao động trong trên địa bàn huyện về phòng, chống dịch cúm 

A(H5N1),.... 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao và  

Truyền thanh huyện 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về phòng, chống dịch cúm A(H5N1). Thường xuyên phát tin, bài tuyên 

truyền về phòng, chống dịch cúm A(H5N1). 

- Chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn phát tin về phòng, chống dịch 

cúm A(H5N1);  

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 

Hội Nông dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh huyện. 

- Triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A(H5N1)  tới các đơn vị 

trực thuộc và lồng ghép vào các buổi tập huấn, nói chuyện, học tập của cơ quan, 

đơn vị. 

- Hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch, phát hiện, báo dịch sớm 

đặc biệt là các ổ dịch trên gia cầm, thủy cầm có thể lây sang người. 

11. UBND các xã, thị trấn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã, thị trấn phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác 

phòng, chống dịch cúm A(H5N1). 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch và sẵn 

sàng cấp cứu và điều trị khi có dịch xảy ra. 

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho Trạm Y tế xã trong công tác phòng 

chống dịch; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng dập dịch khi có yêu cầu. 

- Chỉ đạo các ngành, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân địa phương 

tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh cúm A(H5N1)  

và các loại dịch bệnh khác. 



Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả./. 

 
   Nơi nhận: 
     - Sở Y tế;                                                              

     - TT Huyện ủy;                                  

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Thành viên BCĐ;             

     - Như kính gửi ;                   

     - Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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