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Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện nay bệnh lở mồm long móng gia súc
đã phát sinh và lây lan tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Lào Cai và
Yên Bái, với tổng số gia súc mắc bệnh đến nay 480 con; bệnh cúm gia cầm đã
xuât hiện tại tinh Quảng Ngãi và Trà Vinh. Nguyên nhân là do một sô địa
phương còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, công tác
kiếm dịch động vật chưa được thực hiện tốt, người chăn nuôi còn nhận thức
chưa đầy đủ về tính chất nguy hại của dịch bệnh. Ngoài ra, tình hình thời tiết có
những diễn biến phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút tồn tại, phát tán và
lây lan.
Mặt khác, theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ đầu năm
2014 đến nay, dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều
chủng vi rút cúm gia cầm khác nhau cả trên người và động vật (H7N3, H7N2,
H7N9, H5N1, H5N2, H5N3, H5N6, H5N8) xảy ra tại nhiều nước và vùng lãnh
thổ trong khu vực và các nước giáp biên giới với Việt Nam.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Chi cục Thú y Thành phố,
tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép tại các địa phương chưa được xử lý
triệt đề, vẫn còn tồn tại 27 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các
tuyến đường trọng điểm tại 07 quận, huyện. Đồng thời, việc giết mổ kinh
doanh gia cầm sống trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh và mất an
toàn vệ sinh thực phấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình dịch tễ đàn gia
súc, gia cầm và sức khỏe người dân trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 9897/CT-BNN-T Y ngày 09 tháng 12 năm 2014 cùa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 10000/BNN-TY ngày
12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về triển khai
tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 3 năm 2014; Công điện số 10Q91/CĐBNN-TY ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn vê việc triên khai các biện pháp câp bách phòng, chông dịch lở môm long
móng; đồng thời để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia
cầm xảy ra trên địa bàn Thành phố, nhất là vào thời điểm trước và sau Tết
Nguyên đán năm 2015, ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch ủy ban
nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực
hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện
- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm năm 2015 trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân
lực, vật tư, kinh phí để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng
chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm; khuyến cáo người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm an toàn,
có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.
- Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn; đôn đốc việc chấp
hành tiêm phòng các bệnh bắt buộc; tăng cường tần suất kiểm tra tình hình vận
chuyển, kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn,
nhất là việc nhập xuất động vật, sản phẩm động vật trong thời điếm chuấn bị
hàng hóa phục vụ Tet.
- Bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên tại các điểm nóng kinh doanh
gia cầm sổng trái phép trên địa bàn, không đế tồn tại các điếm kinh doanh gia
cầm sống trái phép, kể cả tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh.
- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ chủ động tiêu độc, khử trùng thường
xuyên theo sự hướng dẫn của cơ quan thú y; tăng cường kiểm soát, tuyên
truyền cho các tiểu thương chỉ kinh doanh các sản phẩm động vật an toàn, đảm
bảo có nguồn gốc xuất xứ đã được kiểm dịch của cơ quan Thú y.
2. Giám đốc Sử Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ động phối hợp với các quận, huyện tổ chức kiểm tra về công tác
triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.
- Chỉ đạo Chi Cục Thú y:
+ Đôn đốc các quận, huyện, các lực lượng có liên quan xây dựng kế
hoạch và đề xuất kinh phí để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm năm 2015 trên địa bàn Thành phố, trình Sở Nông nghiệp và Phát
triên nông thôn thẩm định đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê
duyệt trong tháng 01 năm 2015 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
+ Triển khai việc tiêm phòng ngay từ đầu năm 2015; giám sát tình hình
lưu hành vi rút trên gia súc, gia cầm tại các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ,
nhăm đảm bảo tình hình dịch tê, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống
dịch và nguôn thực phẩm an toàn cho người dân Thành phốẽ
^ + Thực hiện nghiêm các quy trình kiểm dịch, phúc kiểm động vật, sản
phâm động vật vào Thành phô tại các Trạm kiêm dịch đâu môi giao thông.
Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển không đúng quy định, nhất
là trong đợt cao điểm phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào cuối năm và Tết Nguyên
đán năm 2015.
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+ Phối hợp với ủy ban nhân dân quận, huyện giám sát chặt chẽ tình hình
dịch tễ trên địa bàn; triển khai thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
môi trường chăn nuôi" theo nội dung Công văn số 10000/BNN-TY ngày 12
tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về triển khai tháng
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 3 năm 2014; kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành
các quỵ định của ngành thú y trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật,
sân phẩm động vật, các yêu cầu về giống vật nuôi nhằm đảm bảo an toàn dịch
bệnh, phát triển chăn nuôi phục vụ Tết.
+ Phối hợp với Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử
lý triệt để đối với các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động
vật không đúng quy định.
+ Tiếp tục thưc hiện chương trình phối hợp với Chi Cục Thú y các tỉnh
trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
3. Giám .đỔc.SỞ Y tế

;

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra áìen ngành an toàn thực phẩm tăng cường kiểm
tra, giám sát chặt chẽ nguồn hấrig hóa phục vụ sản xuất tại các cơ sở chế biến,
các điếm kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật, nhất là írong thời điểm trước,
trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn thực
phâm an toàn cho người dân Thành phô.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh nhằm
ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
4. Giám đốc Sỏ' Công Thương
- Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp và trách nhiệm trong hoạt động liên
ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố,
trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong thảng 01 năm 2015.
- Chủ trì Đoàn liên ngành về phòng, chống dịch cúm gia cầm của Thành
phố và quận, huyện tăng mật độ kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, kinh
doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, đảm bảo giám sát chặt chẽ nguồn
hàng hóa chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015.
5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên thông báo cho các chủ
phương tiện nghiêm túc thực hiện quy định không vận chuyển động vật, sản
phẩm động vật trên các phương tiện vận tải hành khách đường bộ lẫn đường
thủy.
6. Giám đốc Sở Thông tỉo và Truyền thôỉig
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền
cho người tiêu dùng nâng cao nhận thức lựa chọn các sản phẩm an toàn đã
được kiểm định bởi các cơ quan chuyên môn trong sinh hoạt gia đình vào các
dịp Tết, Lễ hội.
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ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chù tịch ủy ban nhân dân quận,
huyện, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan 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;
- 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 (nêu trên);
- Các Đoàn thể Thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Chi cục Thú y , Chi cục QLTT;
- VPUB: CPVP,
- Các phòng: CNN; VX; TH-KI-Ỉ;
- Trung tâm Công tjáơf
- Lưu: VT; (CNN-M) D. 4ô5
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