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CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch cúm gia cầm tái phát

Trong thời gian qua, việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
của các Sở ngành, ñịa phương ñã ñạt nhiều kết quả ñáng kể, song bên cạnh ñó vẫn
còn một số tồn tại: Công tác tổ chức tuyên truyền chưa liên tục, còn máy móc về hình
thức và nội dung tuyên truyền; ý thức cảnh giác của một bộ phận cán bộ và nhân dân
trong phòng chống dịch cúm gia cầm chưa cao; kết quả tiêm phòng vắc xin trên ñàn
thuỷ cầm rất thấp (39% kế hoạch năm), chưa kiểm soát ñược việc ấp nở, nuôi mới
thuỷ cầm theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh...
ðể chủ ñộng ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát trên ñịa bàn tỉnh, ñảm bảo an
toàn dịch bệnh cho ñàn gia cầm, ñồng thời tạo ñiều kiện cho lưu thông buôn bán gia
cầm, sản phẩm gia cầm, tránh tình trạng khan hiếm và tăng giá thực phẩm trong dịp
tết Nguyên ñán; thực hiện các Công ñiện số: 38 BNN/Cð ngày 11/12/2006, 40
BNN/Cð ngày 19/12/2006, 43 BNN/Cð ngày 28/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công ñiện khẩn số 2119/Cð-TTG ngày 22/12/2006 của Thủ
tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải
xác ñịnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
của cả hệ thống chính trị trong năm 2007, ñặc biệt là các tháng ñầu năm 2007. Trong
ñó, phải xem biện pháp phòng là chính và kiên quyết dập tắt ngay dịch bệnh từ ổ dịch
ñầu tiên. Lấy xã, phường, thị trấn làm ñịa bàn chỉ ñạo thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch cúm gia cầm.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND các huyện, thành
phố khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cấp bách về phòng, chống bệnh cúm
gia cầm tái phát, trong ñó ñặc biệt phải thực hiện ngay các biện pháp sau:
- Tổ chức cung ứng ñầy ñủ vắc xin, các loại vật tư thiết yếu ñể triển khai tiêm
phòng toàn bộ số gia cầm chưa ñược tiêm phòng trong năm 2006; ñồng thời chuẩn bị
các ñiều kiện cần thiết ñể chủ ñộng tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm ñợt I năm

