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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v đề nghị ban hành Công điện chỉ
đạo tập trung triển khai quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp kiểm soát
phòng, chống dịch Cúm gia cầm lây
lan diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
12534/UBND-NN ngày 10/9/2020 về việc tham mưu triển khai thực hiện Công
điện số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về
tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống
dịch bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm
2020 đến nay, trên cả nước tổng cộng đã có 67 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) xảy
ra tại 67 xã, 45 huyện của 24 tỉnh, thành phố; số ổ dịch tăng gấp 2 lần, số gia
cầm buộc tiêu hủy tăng gấp 3 lần. Hiện nay, trên phạm vi cả nước có 10 ổ dịch
phát sinh tại 9 tỉnh, thành phố có ổ dịch CGC nhưng chưa qua 21 ngày.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Cúm gia cầm
A/H5N6 đã xảy ra trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố và đã được khống
chế dập tắt. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm nguy cơ dịch Cúm gia cầm
lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao do: (1) Tổng đàn gia cầm hiện nay
của tỉnh rất lớn, đạt gần 23 triệu con, mật độ chăn nuôi cao, chăn nuôi nhỏ lẻ
chiếm đa số; (2) Tỷ lệ gia cầm được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm tuy đạt kế
hoạch, nhưng với các đàn gia cầm nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ thấp; (3)
Kết quả chủ động lấy mẫu giám sát cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút Cúm gia cầm
trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm rất cao lên tới 6,25%; (4) Điều kiện thời tiết
thay đổi bất lợi, mưa nhiều, chuyển lạnh; (5) Nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ trong
các tháng cuối năm tăng cao và giết mổ nhỏ lẻ còn rất phổ biến.
Để triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng, chống
bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giảm thiệt hại
kinh tế, ổn định sản xuất chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển
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khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm
gia cầm lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh (Có bản dự thảo kèm theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét ban hành để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Giám đốc Sở NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNTY (2).
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