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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
__________ 

 

Số: 167/TTg-NN 
V/v chủ động phòng, chống dịch cúm 

A(H5N1) trên gia cầm và ở người 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong đầu năm 2020 đã phát 

hiện 01 ổ dịch cúm A(H5N1) gia cầm tại  tỉnh Hồ Nam. Tại Việt Nam, kết quả 

giám sát chủ động Ngành Thú y cho thấy vi rút cúm A(H5N1) đang lưu hành trên 

đàn gia cầm và không có sự biến đổi về độc lực gây bệnh. Tuy nhiên, do các điều 

kiện như thời tiết biến đổi bất lợi, tổng đàn vật nuôi lớn, việc lưu thông động vật, 

sản phẩm động vật và con người gia tăng nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong 

thời gian tới là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm A(H5N1) bùng phát 

trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng 

dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) trên 

người đang xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 

gây ra; khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm theo đúng nội dung tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025", ngăn chặn không cho dịch Cúm gia cầm vào 

Việt Nam. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của 

Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt 

Nam tổ chức phòng, chống dịch cúm gia cầm trên động vật có hiệu quả; bố trí các 

nguồn lực, kinh phí để tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành 

vi rút cúm A(H5N1) và các loại cúm gia cầm khác trên các đàn gia cầm, phát hiện 

sớm và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; thông báo kịp 

thời cho Bộ Y tế để phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch lây lan 

sang người; chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm dịch nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc gia cầm và các sản phẩm 

gia cầm chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường.  
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3. Bộ Công Thương có trách nhiệm: tăng cường công tác quản lý thị trường, 

ngăn ngừa nhập lậu gia cầm, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để 

hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, 

không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. 

4. Bộ Y tế có trách nhiệm: Chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm 

những trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1) và các loại cúm gia cầm khác trên 

người, chủ động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm trường hợp mắc trên người, 

cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng thu dung, điều 

trị bệnh nhân; đảm đủ cơ số trang bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công 

tác phòng, chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, 

chống dịch cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người. 

5. Bộ Công an có trách nhiệm: thực hiện điều tra ngăn chặn và thực hiện bắt 

giữ, xử lý nghiêm khắc các đối tượng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm không 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

6. Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng có trách nhiệm: phối hợp với chính quyền 

địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm 

và sản phẩm gia cầm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự 

nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm 

không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.   

7. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: chỉ đạo hệ thống thông tin 

báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về 

tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm để 

người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo 

hướng dẫn của ngành y tế.  

8. Bộ Tài chính có trách nhiệm: Đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống dịch cúm gia cầm theo đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để các hoạt động phòng chống dịch được 

triển khai có hiệu quả; kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung 

Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và địa phương tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động 

vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, 

sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. 

10. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo các ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:  

- Ngành nông nghiệp tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời 

dịch bệnh trên gia cầm và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ 

dịch trên đàn gia cầm. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng 

nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động 

phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm. Đối với các tỉnh có cửa khẩu 

quốc tế, đường biên giới thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch động vật tại các cửa 

khẩu, không để vận chuyển, buôn bán gia cầm qua các cửa khẩu và nhập lậu qua 

đường biên giới;  
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Khẩn trương thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ 

thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật thú y, 

nhất là tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27 tháng 

11 năm 2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 

XIV; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ; chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019 để 

bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. 

- Ngành y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm 

để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.   

- Các ban, ngành và các lực lượng liên quan của địa phương giám sát chặt 

chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên 

giới, không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực 

phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, đảm bảo vệ sinh trong 

chăn nuôi, giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, 

sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không 

ăn tiết canh và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. 

- Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) trên các 

đàn gia cầm và ở người; bảo đảm kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả 

các nội dung Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh giá sự sẵn 

sàng phòng chống dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm. 

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

được giao để chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh cúm trên các đàn gia cầm 

và ở người./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, NN (3).Loan 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

Vũ Đức Đam 



4 

 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2020-02-05T09:48:09+0700
	Hà Nội
	Thủ tướng Chính phủ<ttg@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




