
  

HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO       Bù Đăng, ngày 19 tháng 02 năm 2020 

        * 

    Số  247  - CV/BTGHU 
    V/v chủ động phòng, chống dịch 

cúm A (H5N1) trên gia cầm và người 

 

 Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; 

   - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 12/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 765-

CV/HU về chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người. 

 Nhằm ngăn chặn dịch cúm A(H5N1) bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây 

sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch trùng dịch trong bối cảnh bệnh viêm 

đường hô hấp do virus Corona (nCoV) trên người đang xảy ra, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Đẩy mạnh việc quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ; kiến 

thức phòng, chống dịch cúm A(H5N1); các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân 

chủ động tham gia tích cực để ngăn chặn dịch cúm gia cầm và nguy cơ lây sang 

người trên địa bàn huyện Bù Đăng. 

 2. Tuyên truyền, vận động nhân dân không giết mổ, vận chuyển gia cầm ốm, 

chết và đặc biệt không sử dụng gia cầm ốm, chết làm thực phẩm; vận động chủ chăn 

nuôi nhanh chóng tự khai báo với chính quyền khi có gia cầm ốm, chết và phối hợp 

với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin tích cực triển khai công tác tuyên truyền về 

nguy cơ của dịch cúm A(H5N1), các biên pháp phòng, chống dịch cúm trên phương 

tiện truyền thanh huyện và loa truyền thanh cơ sở. 

 4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp, Trung tâm Y tế, Đội quản lý thị trường số 3 theo dõi, kiểm tra thường xuyên 

tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý, đồng 

thời gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực 

Huyện ủy. 

 5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền về phòng, chống dịch cúm A(H5N1) tại địa phương hiệu quả. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. 

 

Nơi nhận:        K/T TRƯỞNG BAN 

- Như kính gửi,           PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

- Lưu BTGHU. 

                                                                           (Đã ký) 

 

 

           Vũ Đức Hoàng 


