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CÔNG ĐIỆN KHẨN
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 m nhi m, lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện:
- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo thông tin của B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2014
đến nay, chủng vi rút Cúm gia cầm thể đ c lực cao A/H5N8 đã xuất hiện, gây
bệnh trên gia cầm (giai đoạn đầu chủ yếu xảy ra ở trên chim hoang dã), sau đó lây
lan nhanh, ở phạm vi rất r ng và gây ra dịch bệnh trên gia cầm nuôi. Tính đến
tháng 6/2021, đã có 64 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện chủng vi rút này; từ
đầu năm 2021 đến nay, trên thế giới có tổng c ng 2.757 ổ dịch do chủng vi rút
Cúm gia cầm A/H5N8 gây ra, chiếm gần 70% tổng số các ổ dịch Cúm gia cầm do
các chủng vi rút khác nhau, trong đó có các quốc gia chung biên giới, gần với
nước ta.
Tại Việt Nam, từ đầu tháng 6/2021 đến nay, đã phát hiện chủng vi rút
Cúm gia cầm A/H5N8 tại 03 tỉnh: Hòa Bình, Cao Bằng và Quảng Ninh. Nh n
định trong th i gian tới, nguy cơ chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhi m,
lây lan trên địa bàn tỉnh ta là rất cao do: (1) Vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 đã lần
đầu tiên xuất hiện tại nước ta; (2) ết quả giám sát tại ch kinh doanh gia cầm
sống tại tỉnh Cao Bằng của C c Thú y đã phát hiện 09 dương tính m u g p vi rút
Cúm gia cầm A/H5N8, trong khi đó việc buôn bán v n chuyển, giết mổ gia cầm
di n ra thư ng xuyên, điều kiện vệ sinh thú y chưa đảm bảo, việc truy xuất, tiêu
hủy gia cầm mắc bệnh gặp nhiều khó khăn; (3) Việc giao thương buôn bán, v n
chuyển gia cầm tăng cao trên tổng đàn gia cầm lớn, m t đ chăn nuôi cao, nhất
là chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học, đặc biệt chim hoang dã có
thể nhi m vi rút Cúm gia cầm A/H5N8; (4) Th i tiết có nhiều di n biến phức
tạp, nắng nóng, mưa nhiều, ảnh hưởng đến sức đề kháng của gia cầm nuôi.
Để chủ đ ng ngăn chặn vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút
Cúm gia cầm thể đ c lực cao khác xâm nhi m, lây lan trên địa bàn tỉnh, hạn chế
thấp nhất nguy cơ vi rút Cúm gia cầm lây nhi m và gây tử vong cho ngư i, ảnh
hưởng đến sức khỏe c ng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi; Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc
các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan t p trung chỉ đạo thực hiện
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nghiêm quy định của pháp lu t về thú y; Công điện khẩn số 4154/CĐ-BNN-TY
ngày 02/7/2021 của B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo của
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại ế hoạch số 85/KH-UBND ngày
04/4/2019, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021; trong đó t p trung chỉ
đạo, triển khai quyết liệt các n i dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND các huyện, thị
xã, thành phố, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ
quan thông tin đại chúng tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truyền sâu r ng
về tình hình dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia cầm,
không sử d ng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa
qua kiểm dịch; sử d ng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh và các
biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm để ngư i dân không hoang mang,
chủ đ ng áp d ng các biện pháp phòng bệnh theo hướng d n của ngành Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Y tế.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2.1. hẩn trương tổ chức phân công lực lư ng tăng cư ng giám sát dịch
bệnh đến t n thôn, bản, khu phố, nhất là các ch buôn bán gia cầm nhằm phát
hiện và xử lý sớm các ổ dịch trên gia cầm; thông báo kịp th i cho ngành Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm để
phối h p phòng, chống dịch hiệu quả; xử lý nghiêm các trư ng h p giấu dịch,
ch m báo cáo dịch để lây lan dịch bệnh.
2.2. Tổ chức rà soát tổng đàn gia cầm, thực hiện tiêm phòng triệt để vắc
xin Cúm gia cầm đảm bảo đúng kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% gia cầm thu c diện
tiêm phòng; trong trư ng h p xảy ra dịch Cúm gia cầm A/H5N8 trên địa bàn, tổ
chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, sử d ng các loại vắc xin Cúm gia cầm đang
đư c phép lưu hành tại Việt Nam và có hiệu quả bảo h đối với chủng vi rút
Cúm gia cầm A/H5N6 (theo Tổ chức y tế thế giới – OIE, chủng vi rút Cúm gia
cầm A/H5N8 cùng phân nhánh 2.3.4.4 với vi rút Cúm gia cầm A/H5N6) để tiêm
cho toàn b đàn gia cầm tại thôn, xã có dịch và các địa phương có nguy cơ cao.
2.3. T p trung nguồn lực triển khai thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng,
tiêu đ c môi trư ng trên địa bàn, nhất là các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao,
vùng ổ dịch củ, ch buôn bán, cơ sở giết mổ gia cầm,… bằng hóa chất sát trùng
để tiêu diệt các loại mầm bệnh.
2.4. Hướng d n chủ chăn nuôi gia cầm tăng cư ng áp d ng nghiêm ngặt
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ đ ng phòng dịch,
tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm, thư ng xuyên vệ sinh môi
trư ng, vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh.
2.5. Chỉ đạo các lực lư ng chức năng trên địa bàn tăng cư ng công tác
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, giám sát chặt chẽ việc t p kết, buôn
bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Thư ng xuyên kiểm tra kịp th i phát
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trư ng h p v n chuyển trái phép đ ng v t,
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sản phẩm đ ng v t trên địa bàn, đặc biệt đối với các trư ng h p v n chuyển trái
phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn.
2.6. Phối h p chặt chẽ với ngành Y tế chủ đ ng triển khai các hoạt đ ng
giám sát, phát hiện sớm các trư ng h p nghi ng mắc bệnh viêm đư ng hô hấp
có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý
kịp th i, tránh lây nhi m cho c ng đồng.
2.7. Chủ đ ng bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện để hỗ tr
công tác phòng dịch, đặc biệt là công tác tiêm phòng; có kế hoạch dự phòng
chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, d ng c , v t tư, hoá chất, để chủ đ ng phòng
chống dịch khi có dịch xảy ra.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3.1. T p trung triển khai quyết liệt, đồng b các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh theo n i dung chỉ đạo của Trung ương
và của tỉnh; chủ đ ng tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng d n công tác
phòng, chống dịch tại cơ sở.
3.2. Chỉ đạo Chi c c Chăn nuôi và Thú y tổ chức giám sát chặt chẽ tình
hình dịch bệnh và lấy m u xét nghiệm lưu hành vi rút cúm A/H5N8, A/H5N1,
A/H5N6 và các loại Cúm gia cầm khác trên đàn gia cầm, bảo đảm phát hiện
sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện r ng;
thông báo kịp th i cho Sở Y tế để phối h p triển khai các hoạt đ ng phòng,
chống dịch lây lan sang ngư i.
3.3. Tăng cư ng công tác kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra
vệ sinh thú y nhằm hạn chế thấp nhất việc gia cầm và các sản phẩm gia cầm
chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, chứa mầm bệnh lưu thông trên thị
trư ng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch đ ng v t tại các cửa khẩu, không
để v n chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua các cửa khẩu
và nh p l u qua đư ng biên giới.
4. Sở Y tế tăng cư ng chỉ đạo, giám sát, phát hiện sớm các trư ng h p
nghi nhi m cúm A/H5N8 và các loại Cúm gia cầm khác trên ngư i, chủ đ ng
giám sát tại c ng đồng; phát hiện các trư ng h p mắc bệnh trên ngư i, cách ly,
khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị
bệnh nhân; đảm bảo đủ cơ số trang bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu ph c v
công tác phòng, chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo ngư i dân về các biện pháp
phòng, chống dịch Cúm gia cầm lây từ gia cầm sang ngư i.
5. B Chỉ huy B đ i Biên phòng tỉnh tăng cư ng phối h p với chính
quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tư ng nh p khẩu
trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân khu
vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán,
v n chuyển gia cầm không đư c kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.
6. Công an tỉnh tổ chức điều tra, ngăn chặn và thực hiện bắt giữ, xử lý
nghiêm các đối tư ng buôn l u gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an
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toàn thực phẩm theo quy định của pháp lu t; các đối tư ng thông tin sai sự th t
về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Tài chính chủ đ ng tham mưu, cân đối nguồn kinh phí ph c v công
tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, đảm bảo các hoạt đ ng
phòng, chống dịch đư c triển khai có hiệu quả.
8. C c Quản lý Thị trư ng tỉnh tăng cư ng công tác quản lý thị trư ng,
ngăn ngừa nh p l u gia cầm, xử lý nghiêm các đối tư ng kinh doanh trái phép,
không để hiện tư ng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không đư c
kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trư ng.
9. Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm và các bệnh lây lan từ đ ng v t sang ngư i tăng cư ng kiểm tra, kiểm
soát, kịp th i phát hiện và xử lý nghiêm các trư ng h p buôn bán, giết mổ, v n
chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch
bệnh, đặc biệt tại các cửa khẩu, đư ng mòn, lối mở khu vực biên giới; bảo đảm
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nh p l u, v n chuyển, buôn bán trái phép gia
cầm, sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn tỉnh.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt tr n Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã h i
tăng cư ng phối h p với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp v n đ ng
đoàn viên, h i viên và Nhân dân tự giác tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành,
đơn vị cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực
hiện nghiêm công điện này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- B Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thư ng trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã h i;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch theo Quyết
định số 533/QĐ-UBND ngày 09/02/2021;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- Lưu: VT, NN. (426.2021)
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