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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 lây lan diện rộng   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ cuối năm 

2020 đến nay đã xuất hiện 10 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) A/H5N6 và A/H5N1 

tại 07 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, 

Phú Yên và Long An), với tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy trên 11.000 con. 

Nhận định trong thời gian tới, nguy cơ dịch CGC lây lan và xảy ra trên 

phạm vi rộng là rất cao, do giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán  thời tiết có 

nhiều diễn biến phức tạp, kết hợp việc giao thương buôn bán, vận chuyển gia 

cầm tăng cao, tổng đàn gia cầm lớn, mật độ chăn nuôi cao, nhất là chăn nuôi nhỏ 

lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học; đặc biệt ở các địa phương có ổ dịch cũ và 

có sự lưu hành của vi rút CGC.  

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh CGC kịp thời và có hiệu quả, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị: 

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC theo quy định 

của Luật thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; trong đó tập trung thực hiện những biện pháp quan trọng như sau: 

a) Đối với địa phương có ổ dịch CGC chưa qua 21 ngày, cần tập trung 

mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. 

b) Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo 

đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ; thường xuyên rà soát, tiêm phòng 

bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. 

c) Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi 

bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại 

mầm bệnh. 

d) Tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh CGC 

để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, 

dương tính với vi rút CGC, chủng A/H5N1 và A/H5N6. 
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đ) Chỉ đạo các lực lượng của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả (Ban 389 địa phương) quyết liệt ngăn chặn, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản 

phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển 

trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. 

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

a) Giao Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục tổ chức các đoàn công tác đến 

các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; chủ động 

phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh; khẩn trương tổ chức giám sát, cảnh báo và 

kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC. 

b) Giao Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức 

thành lập các đoàn công tác đến các địa phương đôn đốc, hướng dẫn cụ thể các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp của địa phương 

khẩn trương tổ chức thực hiện; kịp thời thông báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT 

để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia (để p/h); 

- Sở NN&PTNT, Chi cục TY, CN&TY, CNTY&TS, TT&CN, NN; 

Trung tâm DVNN các tỉnh, TP (để t/h); 

- Cục TY; Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG (để t/h); 

- Các đơn vị thuộc Cục Thú y (để t/h); 

- Các cơ quan thông tin, truyền thông (để p/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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