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S& Jivf5t /UBND-NN

Quáng Trj, ngày ,i,,.j tháng 9 nám 2020

V/vtp trung tri&n khai quyt 1it,
dông bO các giái pháp phông,
chong bnh Cüm gia cam

KInh gi'ri:
- Các Sâ, Ban ngành, Doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thj xA.

Theo thông tin tü B Nông nghip và Phát trin nông thôn, tr du nm 2020
den nay dâ có67 ô djch Cüm giacâm (CGC) xày ra ti 67 x, 45 huyn cüa 24
tinh, thành phô trong cà rnthc; so ô djch tang gap 2 lan, so gia câni buc tiêu hiiy
tang gap 3 lan, có 10 ô djch phát sinh tai 9 tinh, thành phô Co ô djch CGC nhung
chixa qua 21 ngày, nhn djnh nguy Ca lay lan djch CGC trên din rng là rat cao.
D chü dng ngän chn djch CGC kjp thii và cO hiu qua, ChO tjch UBND
tinh yêu câu các Giám dôc các Sâ, ThO tnr&ng các ban ngành cap tinh và Chü
tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã to chirc thirc hin tot nhO'ng
ni dung sau:
1. Tp trung chi dao trin khai quy& 1it, dng b các giài pháp phOng chng
djch bnh CGC theo dOng quy djnh cüa Lut thu y; Quyêt djnhsô 172/QD-TTg
ngày 13/02/2019 cCta Thu tuàng ChInh phO ye vc phê duyt Kê hoach quôc gia
phOng, chông bnh COrn gia cam giai don 20 19-2025; Chi thj so 12/CT-TTg ngày
09/3/2020 cOa ThO tisàng ChInh phO ye vic tp trung triên khai quyêt 1it, dOng b
các giài pháp phông, chông djch bnh gia sOc, gia cam; Cong din khân sO
6153/CD-BNN-TY ngày 08/9/2020 cOa B Nông nghip và Phát triên nông thôn
ye vic tp trung triên khai quyêt 1it, dông b các giãi pháp phOng, chông bnh
COrn gia cam; Quyêt djnh sO 1 0321QD-UBND ngày 08/5/2019 cOa UBND tinh ye
vic ban hành Kê hoach phOng, chông bnh COrn gia cam trên dja bàn tinh Quãng
Trj giai doan 2019-2025, Cong van so 348/UBND-NN ngày 04/02/2020 cOa
UBND tinh ye vic tp trung trien khai quyêt lit, dông b các giâi pháp phOng,
chông bnh COrn gia cam và các quy djnh có lien quan.
2. UBND các huyn, thành ph, thj xã:
a) Xây dprig k hoach và chuân bj sn nguôn nhân 1irc, vt içrc, kinh phi cOa da
phuang dê chO dng trng phó kjp thyi, không d djch xày ra và lay lan ra din rng.
b) Hithng dn chU chän nuôi gia cAm áp ding nghiêrn ngt các bin pháp
chan nuôi an toàn sinh h9c, các bin pháp chO dng phOng djch, dc bit là tiém
phOng väc xin CGC cho dan gia cam theo huâng dAn cOa ca quan thO y. Vn
dng mci nguäi dan tir giác thirc hin không giâu djch, không t1c vn chuyên gia
cam bj mac bnh ra khói vOng djch, khOng vOt xác gia cam chet bira bài.
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c) Chi do UBND các xà, phthng, thj trn: Chu.n bj dy dü lirc lugng,
phucmg tin, vtt tu san sang 1rng phó khi có djch xày ra; bô trI dja diem tiêu hüy
gia cam bnh theo dê nghj cüa Co quan thu y; Triên khai cong tác tiêm phông vàc
xin CGC cho dan gia cam theo htthng dan cüa co quan thu y; Co bin pháp xir I
dôi vâi các chü chän nuôi khOng to chüc tiêrn phông cho dan gia cam. DOi vi
tnthng hqp nuoi mâi gia cam khOng thirc hin däng k và không tiêm phàng vàc
xin CGC nêu mac bnh cuang quyêt tiêu hüy và không h trcl; Quán I các h
kinh doanh gia cam trên dja bàn, cam kêt không mua bàn 4n chuyên gia cam,
san phâm gia cam chua qua kiêm djch; To chrc, thirc hin tOt tháng v sinh, tiêu
dc kh trüng dqt 2 nàm 2020 trên dja bàn d.t mic dIch yêu câu.
3. Sâ NOng nghip và Phát trin nông thôn
a) Hrnng dn các dja phuong trin khai thirc hin các bin pháp phông,
chông djch CGC có hiu qua.
b) Chi do Chi cc Chàn nuOi và Thu y thxc hin quyt 1it, trit d cong tác
tiêm phông väc xin CGC trên dja bàn tinh; phôi hqp vâi các dja phuang tO chuc
v sinh, khi:r trüng tiêu dc các ô djch CU, các diem giêt mO gia cam, chç bàn gia
cam sOng, chuông trai chàn nuôi và các noi có nguy Co cao trên dja bàn toàn tinh;
chuân bj dü väc xin, hóa chat, v.t tu dê phic vii cho cOng tác phOng, chông djch
và üng phó khi có djch xãy ra; kiêm tra, giám sat ch.t chê cOng tác kiêrn dlch 4n
chuyên, kiêm soát giêt mô tai các chç. Chü dng triên khai giám sat, lay mâu xét
nghim bnh CGC dê kjp thai phát hin, cnh háo, xr 1 gia cam mac bnh, nghi
mac bnh theo quy djnh.
4. Sà Y t: Chi dao, kim tra, rà soát các trang thit bj 4t tu, thuôc, phiic v.i
cho Cong tác phOng, chông djch cüm A!H5N1, A/H7N9; Các co s& y tê tang
cithng cOng tác giám sat djch bnh, nêu truang hp nghi nhiêm ciim AIH5N 1,
A/H7N9 phài tO chuc each ly và áp diing các bin pháp phOng, chông djch kjp
th?yi theo quy djnh. Kêt hqp vâi co quan thu y tO chuc tiêu dtc khu trüng 0 djch
cU và khu dan cu ni thj.
5. S& COng Thuong (Co quan thuang trixc Ban Chi do 3891DP): Chü dng
tham muu Ban Chi dao 3891DP chi dao triên khai các içrc lucing to chuc ngàn chn,
kjp thai phát hin và xir 1 nghiêm các truang hqp vn chuyên trái phép dng vat,
san pham dng vet, dc bia là các tru?mg hgp mua bàn, v.n chuyên trái phép gia
cam, san phâm gia cam tir nuóc ngoài vào dja bàn tinh.
6. Si Thông tin và Truyn thông phi hqp vói S& NOng nghip và Phát trin
nOng thOn, Sâ Y tê tang cuang cOng tác tuyen truyen den tn nguai dan ye nguy
co và tác hai cüa djch CGC và cum AIH5fl, AIH7N9 & ngu&i; tuyên truyên
hu&ng dan các bin pháp phông, chOng dê mi ngu&i dan biêt, chü dng tr
phông, chng dich, bào v s1rc khOe cüa bàn than và cong dOng.
7. S& Tài chInh chü trI, phi hçip vâi S& NOng nghip và Phát trin nOng
thOn chü dng tham muu UBND tinh bô trI kinh phi triên khai cOng tác phèng,
chông djch bnh CGC theo quy djnh.
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8. D nghj Uy ban Mt trn t quc Vit Nam tinh và các t chirc Hi, doàn
the cap tinh phôi hçp tuyên truyên den hi viên, doàn viên các bin pháp phông,
chông djch CGC có chiêu sâu vâ dat hiu qua cao.
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh yêu cAu Giám dc các Sâ, Thu tnthng các
ban, ngành doàn the lien quan và Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xã
nghiêm tüc thrc hin./.

Noi n/tin:
- Nhis trén;
- Bô NN&PThT;
- TT.Tinh üy;
- UBMTTQ tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Dài PT-TH tinh, Báo Quang Trj;
- CVP, các PVP UBND tinh;
- Chi cuc Chän nuôi vâ Thu y;
- Liru: VT, NN.
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