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ỦY BẤN NHÂN DAN ' " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨÀ VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MỊNH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 

" Sổ : 05 /2014/CT-UBND ' Thành phổ HồChịMỉnh, ngấỳ 08 thấng fỚ2 nắn 2014 

: . ••'-CHỈTHỊ-' ^ ' V 
về tăhg cường các biện pháp phong, chống dịch cúm gia cầm 

trên địa bàn Tỉiàíiíỉ phố Hồ Chí Miỉìlĩ 

• ! Dịch cúm gia cầm A (H7N9, H10N8, H5N1, H5N2, H6N1) đang xảy ra 
tại nhiều nước và vùng lãnh ứíổ trong khu vực và các nước giáp biến giới với 
Việt Nam. Dịch cúm giavcâm.diên ra rât phức tạp, với sự xuât hiện của nhiều 

t ( chủng ỵi rút cúm khác nhau cả trên người và động vật. , 1 „ 
» Theó thông tin của Tổ chức Y tế thế giói và cơ quan y tế các; nước: năm 

2013, chủng vi rút cúm A H7N9, H5N1, H10N8, H6N1 đã lây nhiễm và gây 
chết rất nhiều người tại Trung. QuọPj Hồng Kông, Đài Loan, Camphuchia. 
Đạc biệt từ đầu năm 2014 fđểtt nay, Trung Quệc| đã xuất hiện ụ ca nhiễm 

... ; A/ỊỊ7N9 và đã - cọ 4 ca tử vong; tại yiệt Nam đã gây chết 01 người tại tỉnh 
. Bình Phước do nhiễm cúrn A/H5N1. Những chủng .vi vút cúm À mới tưn thấy 

trên người và gây tử vong này. Ịổtềụ được tìm.thấy trên gia cầm từ vài năm 
trước đậy, nhưng đến nay mới lầy nhiễm sang ngườii , -

Theo thông tin cửa Tổ chức Thủ y Thế giới và Cớ quân thú y các nước: 
năm 2013, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xuất hiện tại 13 nước, đặc biệt vào 
ngày 21 tháng 12 năm 2Ọ13, vi rút cúm A/H5N2 chửng độc lực cao đã lây 

... nhiễm cho đàn gia cầm tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. , t f; 
Trong năm 2013, các hoạt động phòiig chống buôn bán, vận chuyển, 

kinh doanh gia cầm, sản phẩm giá cầm trái phép qua biên giói,-không rõ 
* nguồn gốc có Eiệu quả tích eực. Tuy ủiiiên, trong thời gian gần đâỳ, tình hình 

s nhập lậu giạ cầm trái phép qua biên giới đang có chiều hướng gia tărig, nguy 
cơ cắc chủng vi rút cúm mới xâm ĩíh.ập vào Việt Nam ứiông quâcáẽ hoạt 
động nhập khẩu trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các nướe có dịch là 
rất eáoỉ nhất là tròng thời gian trước và sàu Tất Giáp Ngọ. '• 

J ! Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thẹo báo cáo cua Chi cục Thú y Thành phố 
tình trạng Idiứi doatứi gia cầm song |rái phép GÓ chiềụ hương gia tărig trong 

. . thời điem giáp Tết Nguyên đán Giấp Ngọ năm 2014, Bện vẫn tồn tại 36 điểm 
, kinh dớanh gia cầm trấỉ phép tại ì 1 qúận, huỳêĩĩ. Nguyên nhân là do một số 

địa phưcmg chưa thượng xuyên kiểm- tra, 'kiên quyết xử lý ữiệt để;-jtnột bộ 
pỊiậíi ngừời dấn'vẫn thơ ơ, không cảnH giác trừớc thông tin dịch cứm gia cầm 
đang có nguỹ cỡ bùng phát và gây tử vong cho người. " ! : . 



Trước, diễn biến phức; tạp của dịch cúm gia cầm, kết hơp với ,điềụ kiện 
thời tiết chuyển lạnh, các Ịíọạt động muả bán vận chuyển, giết mổ gia cầm 
trong thời gian giáp Tet gia tăng là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh và 
lây lan dịch cúm gia . cầm; thực hiện Công điện số 1.33/CĐ-TTg ngày 23 
tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác 
phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới và Chỉ thị số 4538/CT-
BNN-TY ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp yà Phát triển 
nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm 
gia cầm A/H5N1, N7N9 và H10N8; nhằm chủ động ngăn chặn phòng ngừa 
dịch cúm gia cạm, bảo yệ sức khỏe người dân và an sinh xã hội, ủy ban 
nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ 
trưởng các Sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 
286/UBND-YX ngày 20 tháng 01 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh .cúm A (H7N9); đồng thời 
tập trung triển Idiai thực hiện một số biện pháp như sau: ; vv 

; i lệ Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện: ] 
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phồng chống dịch cúm gia cầm quận, huyện, 

phựờng, xã và phận công ừách nhiệm cụ thể ,cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. 
- Tăng cưcmg cổng tảc tuyên truyền đến người dẫn về những nguy cơ, 

tẩc hại/của vi rút CÚ1Ĩ1 gia cầm cồ khả năng lây lan trền người và trên gia cầm, 
nhằm nâng cao ỉihậrí thức tự bão vệ bản thân và cộng đồng; vận động người 
dân khồng sử dụng các sản phẩm giá câm không rõ nguồn gồc, chưa được 
kiểm ễịch củả cơ quan thú y; không tiếp tục chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, không 
đảm bảo điều kiện an toàn sinh hợc; quản lý chật chẽ tình hình chăn nuôi trên 
địa bàn, trong đó cảĩih báo người chăn nuồi báo ngay với chính qiiỹền địa 
phượng, các cơ quan chuyên môn khi phát hiện tình trạng xáe gia cầm trên 
sông hồ, ao rạch..., để có biện pháp xử lý kịp thời. . 

*• - Khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng cứởng lực lượng kiểm trả, giám 
sát tình hình chăn nuôi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm trên địa bàn. 
Kiên quyết xử lý tịch thu, tiêu hủy các trường hợp vi phạm nuôi gà đá trong 
khu vực dân cư, chăn nuôi thủy cầm trái phép; vận.chuyển, kinh doanh, giết 
mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ ngụồn gốpị-không qua kiểm dịch 
của cơ quan Thú y, nhất là tập trung chốt cầặn tại cạc điểm nóng kinh doanh 
giạ cầm sống trái phép trên địa bàn. Đối với các địa bàn giáp ranh, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận, huyện phải có phương án phối họp chặt chẽ, xử lý 
triệt đê việc kinh doanh gia cầm sống, giết mô gia cầm trái phép. Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trựớc ủy ban nhân dân Thành 
pÉLố nếu còn để tình ữạng kinh doanh, gia cầm sống trầi phẻp, hoăc xảy ra 

, trường hợp có người bị nhiễm bệĩiit từ gia cầm trêĩi địa bàn: 
. . - Huy động cáọ Hội, đoàn tliể như: Hội ,Nông dân, Hộị Cựu chien bình, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, ị)oàn Thanh niên... cùng phối họp trong công tác 
vận động, tuyệạ trụyền .người dận không nuôi gà đậ trong khu vựẹ, dân cư; 
không chăn nuôi thủy câm mà không đăng ký với chính quyền địa pỉiừơng, 
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cơ quan thú ý; không vận chuyển, kỉnh doanh, giết mổ vả tiêu ứiụ gia cầm, 
sản pằam gia cầm không rõ nguồn gốc, kỉiôrig qua kiểm dịch của cơ quan 
Thú ỹ. Chủ động curig cấp thông tin và phối hơp với chÍỊĩih quyền địấ phương 
và các ngành chức năng xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ chủ động kiểm tra, phát Kiện, phối họp 
với các ngànịi chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh gia cầm, 
sản phẩm gia Gầm không rõ nguồn gốc, tuyên truyền vận động, người kinh 
doanhj chủ buồn bán sản phẩm giạ cầm đã qua kiểm dịch đúng qụy định. 
; 2. Sử Nông nghiệp và Phát triển nống thôn: ì 

- Tham-mứu ủỹ ban nhân dân Thành phố kiện.tọàn Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch cúm gia cầm Thànhíphố. t ; ; 

- Chủ động tổ chức kiểm tra các quận, huyện về công tác triển khai các 
biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn. • ỉ 
7 ; - Ghỉ đạo c.hi cục Thú ý: , 

+ Giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn, nhất là khu vực 
giáp ranh với các tỉnh; tỉnh hỉnh chấp hành các quy định trong vận chuyển, 
kinh doanh, giết mổ tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, cơ 
sơ giết mổ, các chợ và điểm kinh doanh sản phẩm gia cầm; hưởng dẫn các 
biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc sát trùng tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm 
tập trung và các phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào 
Thành phố. J 

+ Chủ động phối họp với ủy ban nhân dân; quận; huyện, các Đoàn 
liên ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các quận, huyện cung 
cấp nội dung hướng dẫn các quy định của ngành thú y để tuyên truyền cho 
ngửơi chăn nuôi; sản xuất, kinh doánh về các biện pháp phòng, chống dịch 
cúm gia cầm; kiểm soát chặt chẽ tình hĩnh vận chuyển, giết mổ, kinh doanh 
gia cầm trên địá bản, tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối gỉao thôngi các 

'•tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, các cửa ngõ rẩ vào thành phố và vùng giáp 
ranh với các tỉnh. Phát hiện và xử lỷ triệt đê các trường hợp vận chuyên, giêt 
mổ, kinh doanh gia cầm,không đúng quy định, không rõ nguồn gốG. 

% + Thường xuyêri cập nhật các; điểm nóng kinh doanh gia cầm sống 
trái phép, kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố, thông báo Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch cúm gia cầm các quận, huyện để kiểm tra, xử lý triệt đế. 
. IS + Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đảnh giá tình Ịiinh lưu hành vi rút 
trên ..gia cầtụ tại câc hộ chăn nuôi, Cơ sở giết mổ, nhằm đảm bảo tình hình 
dịch tễ và nguồn thực phẩm an toàn cho người dân Thành pho. Chu động 
phối hợp với ngành y tế để giám sát các trường hợp nhiễm vi rút cúm A trên 
đàn gia cầm nhằm cảnh báo sớm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. , 

+ Phối hợp với Ban Quản Ịý chợ, Đoàn liền ngành an toàn thực phẩm 
kiểm tra, phật hiện và xử.lýítịch thu tiêu hủy đối với các trường hợp..kinh 
doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và.bao bì 
nhãn hiệu hàng lioá theo quỵ định tại eác chợ, các cửa hàng, nhà hàng, bếp ăn 
tập thể... 
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• v ; + Tiếp tục thực hiện chương trình pỈỊối hợp với Ghi cục Thú ỵ các 
tỉnh trong công tẩc phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; giám sát vi 
rút trên đàn gia cầm từ các tỉnh nhập về các cơ sở giết mổ nhằm hỗ trợ các 
tỉnh giám sát dịch bệnh. , 

S.SỞYtế: •• .  . , . - r  i 

- Chủ trì Đoàn liên ngành ân toàn thực phẩm kiểm tra các cơ sở chế biến 
tại cầò khu công'nghiệp,'bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, quán ẵn; phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sứ dựng sản phẩm gia cầm không rõ 
nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Yêu cầu các Gơ sở kinh doanh 
thực phầm có sử dụng sản phẩm giá cầm phải cam kết không sử dụng gia 
cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch cúm A trên người đến từng 
hộ dân, khu phố, các khu vực tập trung dân cư, các bệnh viện, trường học, 
nhằm cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch cúm A trên người; nâng cao 
nhận thữc tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. f• » . V 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cỊiữa bệnh sẵíi sàng 
cho công tằc phòrig, chống dịch bệnh tại thành phố và hỗ trợ chò các tỉnh. 
Thường xuyên giám sát, phát hiện va cách ly kịp thời cảc trường hợp có 
triệụ chứng nghi ngờ cúm À ữên người. Hỗ .trợ kỹ thuật cho Chi cục Thú y 
Thành phố trong việc giám sát các chủng vi rút cúm A. 

4. Sử Cộng Thượng: 

Chỉ đạo Chi cục Quản iý thị trường: 

- Chủ trì Đoàn liên ngấnh về phòng, chống dịch CÚĨTL gia cầm củạ tiiành 
phố và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển, 
kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, các khu vực giáp ranh vói các tỉnh. 
Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng .kinh doanh gia cầm sống trái phép trên 
địa bàn, nhạt là tại các điểm nóng kinh doanh gia câm sống trái phép. 

- Đề xuất ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định khám xét 
đối với các trường hợp vi phạm tàng trữ, kinh doanh, giết mổ gia cầm sổng 
trái phép trên địa bàn. ' 

Chỉ đạo Ban Quản lý chợ thực hiệíi đung nội quy, quy chế hoạt đọng của 
chợ, tăng cường trách nhiệm, tăng mật độ kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 
tình hình kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, 
không đúng quy cách trong chợ. 

5. Công an Thành phố: ị ; : 

Thương xuyên cử và phân công lực lượng cảnh sát giaó thông đường bộ, 
đường tỉĩủy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về phỏng, chống dịch 
cúm giá cầm trong công tác giám sát, kiểm ừa các trường hợp nghi ngờ vận 
òỉiuyển gia cầm sống trên các phương tiện vận tải hành khách. V 
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Chỉ đạo Công an quận, huyện điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm 
các đối tượng có hành vi chống đối, hành hung người thi hành công vụ; xử 
phạt và áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện vận chuyển đối với các 
trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia 
cầm ừái phép. 

6. Sở Giao thông vận tải: 
Chỉ đạo Ban Quản lý các bến xe thông báo cho chủ phương tiện vận tải 

công cộng chấp hành nghiêm việc không vận chuyển gia súc, gia cầm sống 
và các sản phẩm động vật từ các tỉnh về thành phố. 

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Thú y Thành phố 
trên các phương tiện vận tải hành khách, để hành khách kịp thời báo cho các 
cơ quan chức năng xử lý các trường hợp phát hiện yận chuyển động vật trái 
phép từ các tỉnh về Thành phố. 

7Ể Sở Thông tin và Truyền thông: 
Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp thường xuyên thông tin 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến và nguy cơ dịch cúm ở 
gia cầm và người; các biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm; 
khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, đã 
được kiểm dịch của ngành thú y nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự 
bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. 

ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, 
huyện, Thủ trưởng các Sở, ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp nêu 
trên, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá 
trình thực hiện, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần ổn định tình hình 
kinh tế chính trị xã hội của Thành phố./. 

Nơi nhận; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Cục Kiểm ừa văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- TTƯB: CT, các PCT; 
- Các thành viên BCĐ PCD cúm GC; 
- Các Sở, ngành; Đoàn thể TP; 
- ủy ban nhân dân quận - huyện; 
- Chi cục Thú y, Chi cục QLTT; 
- VPUB: CPVP; 
- Các Phòng CV; TTCB; 
- Lưu: VT, (CNN-M) MH«5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

TỊCH 

'hanh Liêm 
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