
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG                                        ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM 

    BAN DÂN VẬN                                             Bù Đăng, ngày 13 tháng 02 năm 2020 

                   * 

   Số 102 -CV/BDVHU 

“V/v triển khai tuyên truyền  

Phòng, chống dịch cúm A (H5N1)  

trên gia cầm và người” 

 

 

   Kính gửi: - Các Ban, ngành, đoàn thể huyện, 

- Khối Dân vận các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 765-CV/HU ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở 

người. 

 Bù Đăng có số lượng đàn gia cầm tương đối lớn, nằm ở vị trí giao thông trung 

chuyển giữa các tỉnh Tây nguyên với khu vực miền Đông Nam bộ. Để chủ động ngăn 

chặn dịch bệnh cúm A(H5N1) bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây lan sang người; 

song song với việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 

do chủng mới của vi – rút Corona (nCoV). Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu các ban, 

ngành, đoàn thể huyện, Khối Dân vận các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ cụ 

thể sau: 

1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp chỉ đạo ngành dọc của mình xây 

dựng kế hoạch nắm tình hình dịch bệnh ở thôn, ấp, khu phố, từng hộ dân; tổ chức 

giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời tình hình dịch bệnh khi có xảy ra trên địa bàn và 

báo cáo kịp thời các ngành chức năng để xử lý.   

2. Khối Dân vận các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các ngành 

tăng cường nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch 

bệnh cúm A(H5N1) trên đàn gia cầm; phải giữ vệ sinh chung, các hộ gia đình khi có 

gia cầm bị chết phải thiêu hủy hoặc chôn lấp không vất bừa bãi xuống sông, suối, ao, 

hồ; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ nâng cao sức khỏe 

của mình và sức khỏe cộng đồng. 

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, Khối Dân vận các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện và thông tin về Ban Dân vận Huyện ủy để nắm bắt và tham mưu cho 

Huyện ủy giải quyết. 

Nơi nhận:                                                           K/T TRƯỞNG BAN 

- Như Kính gửi;                                   PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
- Lưu BDVHU. 

 

 

                                                                              Võ Việt Dũng 
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