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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG	
--------
Số:02/CT-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TX. Vĩnh Long, ngày 15   tháng 01 năm 2004.

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 Về việc: Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gà.

Dịch cúm gà đã xảy ra tại hai tỉnh Long An, Tiền Giang gây chết hàng loạt, gà đã lây lan sang một số tỉnh khác. Một số Trại gà  đã xảy ra bệnh cúm gây chết rải rác một số nơi trong tỉnh. Để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gà, ngăn chặn sự lây lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Đề xuất thành lập: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; 2 Đội Kiểm dịch lưu động của tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Chỉ đạo trực tiếp Chi Cục trưởng Chi cục Thú y trong chỉ đạo lực lượng thú y địa phương; chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch kinh phí phòng, chống dịch trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trước mắt phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch ở những trại đã xảy ra dịch. 
- Phối hợp với Giám đốc các sở: Thương mại-Du lịch, Giao Thông-Vận tải, Y tế, Tài nguyên-Môi trường, Khoa học-Công nghệ, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh Đội trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng theo quy định Nhà nước hiện hành về thú y.
- Phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (nhất là các huyện đã có các trại xảy ra dịch chết gà hàng loạt, chết rải rác) lập kế hoạch vận động tuyên truyền, chống dịch triệt để theo quy định thú y.     

2. Ủy ban Nhân dân hai huyện Vũng Liêm, Long Hồ và thị xã Vĩnh Long nơi có các trại gà bị dịch phải nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh thành lập ngay Ban chỉ đạo chống dịch, thành phần gồm có: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,Thị xã là Trưởng ban, các Trưởng phòng Nông nghiệp-Địa chính, Giám đốc trung tâm y tế là Phó Trưởng ban thường trực, Trưởng Trạm Thú y, Đội trưởng đội Quản lý thị trường, Trưởng Công an, Đội trưởng Đội vệ sinh phòng dịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường là thành viên.
- Ban chỉ đạo chống dịch cấp huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên ngành Thú y tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các biện pháp chống dịch bệnh theo các Điều 18 đến Điều 29,Chương III của Điều lệ Phòng, chống dịch bệnh cho động vật (ban hành kèm theo nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ); đồng thời khẩn trương lập phương án chống dịch, huy động nhân lực, phương tiện, dụng cụ, hoá chất chuyên dùng, tài chính cần thiết cho công tác phòng chống dịch cúm gà. Cụ thể,  các trại tại địa điểm:
	+ Ấp Hoà Lợi, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ.
	+ Ông Ba Sinh, tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.
	+ Ông Lý Đăng Khoa, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thị xã Vĩnh Long.
	+ Ông Lê Thành Bi, ấp Tân Qưới, xã Tân Hoà, thị xã Vĩnh Long.

	3. UBND các huyện còn lại chưa phát hiện dịch bệnh thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như sau:
	- Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà cấp huyện để chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc huyện tăng cường kiểm dịch xuất nhập gia cầm qua địa phương (nhất là các huyện tiếp giáp địa giới các huyện có dịch xảy ra ) và công tác kiểm dịch kiểm soát giết mổ gia cầm tại nơi giết mổ, nơi cửa hàng mua bán sản phẩm thịt gia cầm, nơi mua bán gia cầm sống, nơi chế biến thịt gia cầm; tăng cường công tác vận động tuyên truyền sự nguy hại, triệu chứng lâm sàng của dịch bệnh để người dân tự ý thức phát hiện và khai báo ngay cho các cơ quan thú y gần nhất, không mua, bán thịt gia cầm bệnh nhằm ngăn chặn kịp thời tránh lây lan sang nơi khác; tăng cường thành lập các Đội kiểm dịch lưu động để kiểm tra sự mua bán gia cầm, phương tiện vận chuyển gia cầm trong địa bàn quản lý, xử lý kịp thời nếu phát hiện gà có triệu chứng bệnh. 

4. Nhiệm vụ của các ngành chức năng:
- Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện, Bênh viện tuyến huyện, Trạm xá tăng cường theo dõi số ca bệnh trong các vùng có dịch cúm gà đang xảy ra và số ca bệnh ngoài vùng dịch có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua gà để có biện pháp xử lý, điều trị hiệu quả hơn.
- Sở Giao thông-Vận tải lập kế hoạch vận động, tuyên truyền các phương tiện vận chuyển hàng khách, xe tải không được chuyên chở gà trong vùng có dịch, chuyên chở xuất tỉnh và phối hợp tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông vận chuyển gà trong thời gian dịch bệnh xảy ra (kể cả đường sông).
- Sở Thương mại-Du lịch chỉ đạo Ban quản lý thị trường, Ban Quản lý chợ cùng phối hợp với cơ quan chức năng thú y của tỉnh, của địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở mua bán gà sống, sản phẩm thịt gà sống, các cơ sở kinh doanh giống gia cầm trong phạm vi quản lý của mình.
- Công an tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Cơ quan chuyên ngành thú y mở các Đội lưu động, cố định mới tăng cường công tác kiểm tra sự vận chuyển gà, xử lý các ổ dịch theo quy định.
- Sở Tài nguyên-môi trường phối hợp với Cơ quan thú y xác định, chọn địa điểm xử lý gà bị dịch gây chết thích hợp, đảm bảo theo quy định về môi trường.
- Sở Khoa học, Công nghệ phối hợp với Cơ quan chuyên ngành Thú y đưa các giải pháp kỹ thuật trong phòng, chống và xử lý gà bị dịch bệnh.
- Đài Phát thanh- Truyền hình phối hợp với cơ quan chuyên ngành thú y lên kế hoạch tuyên truyền về sự nguy hiểm, khả năng lây lan, cách phòng chống dịch bệnh, các triệu chứng lâm sàng để người dân tự biết cách phòng, chống bệnh gà và có khả năng phát hiện sớm dịch bệnh cúm gà xảy ra để báo cho các cơ quan thú ý gần nhất để kịp thời xử lý tránh lây lan.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu Cơ quan chuyên môn Thú y cần có sự phối hợp với các sở ngành có liên quan thì Thủ trưởng các ngành có trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chỉ thị nầy.  
Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo vể Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời uốn nắn chỉ đạo ./.

Nơi nhận:                                                                    
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo).                                       
- Bộ Nông nghiệp&PTNT (báo cáo).
- Cục Thú y Việt Nam (báo cáo)  
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.                                                   
- CT.UBND các huyện, thị xã
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh
- Các ban Đảng, Đoàn thể		   
- BLĐ.VPUB tỉnh.
- Các khối NC                                                                                                                                                   
- Lưu: 4.03.02.						
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