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Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch và tổ chức chỉ ñạo thực hiện ñợt phát ñộng này. 

3. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh ngay tại hộ gia ñình, 
cơ sở chăn nuôi nhằm bao vây, dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không ñể dịch lây lan. 
Giao trách nhiệm giám sát, phát hiện dịch bệnh cho chính quyền cơ sở, khu dân cư và 
nhân viên thú y của xã, vận ñộng các tổ chức ñoàn thể tại ñịa phương cùng tham gia 
giám sát dịch. 

Về trách nhiệm: ðịa phương nào ñể dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng 
gia súc xảy ra trên ñối tượng gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng mà chưa tiêm 
phòng; ñể dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan trên diện rộng do phát hiện dịch bệnh 
chậm hoặc sau khi ñã phát hiện dịch bệnh mà không báo cáo hoặc báo cáo chậm ñến 
các cơ quan chức năng hoặc chính quyền cấp trên thì chính quyền và các cá nhân có 
liên quan nơi ñó phải chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên trực tiếp. 

4. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, kiểm 
soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia 
súc, gia cầm trên ñịa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dấu dịch, thả rông 
gia súc, gia cầm, vứt xác gia súc, gia cầm bừa bãi; ấp nở mới thủy cầm, không tuân 
thủ quy ñịnh phòng, chống dịch,…). 

Hai chốt kiểm tra liên ngành của tỉnh (chốt ñầu cầu Việt Trì và cầu Trung Hà) 
giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm 
ra, vào ñịa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy ñịnh vận chuyển 
gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch và không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ theo quy ñịnh của pháp luật, ñồng thời tổ chức tiêu hủy ngay các lô hàng 
vi phạm các quy ñịnh này. Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch, cần thiết phải khôi 
phục, thành lập mới các tổ, ñội kiểm dịch lưu ñộng, các trạm, chốt kiểm tra liên 
ngành tại các ñầu mối giao thông chính ñể kiểm soát việc vận chuyển gia cầm và các 
sản phẩm gia cầm ra, vào ñịa bàn. 

5. ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chiến dịch phòng, chống 
dịch bệnh; thông tin kịp thời, ñầy ñủ, chính xác về tình hình dịch, nguy cơ tái bùng 
phát dịch, các biện pháp phòng, chống dịch; các dấu hiệu ñể nhận biết gia súc, gia 
cầm mắc dịch, triệu chứng lâm sàng của người nhiễm vi rút cúm A (H5N1) ñể nhân 
dân nhận biết, chủ ñộng phòng tránh, có phương án cách ly, ñiều trị sớm và tích cực 
tham gia công tác phòng, chống dịch. ðồng thời phổ biến, hướng dẫn cho người dân 
về các phương pháp chăn nuôi an toàn, các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia 
cầm, các quy ñịnh trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) 
ở người. 

6. Ban chỉ ñạo phòng chống dịch các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, ñôn 
ñốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch ở cơ sở theo ñịa bàn ñược phân công 
theo dõi; tổ chức họp giao ban hàng tuần ñể ñánh giá và kiểm ñiểm tiến ñộ phòng, 
chống dịch và ñiều hành công tác phòng, chống dịch ñảm bảo theo các yêu cầu ñặt ra. 
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7. ðề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức ñoàn thể nhân dân chỉ ñạo các 
cấp hội phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt công tác thông tin 
tuyên truyền, vận ñộng hội viên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh trên ñịa bàn. 

Yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 
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