ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia nghĩa, ngày

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch Cúm gia cầm
trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019-2025
Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2025.
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch
Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019-2025 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Từng bước kiểm soát, khống chế không để dịch Cúm gia cầm xảy ra và
lây lan trên diện rộng, tạo điều kiện xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm,
chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm, góp phần phát triển đàn gia cầm
và bảo vệ sức khỏe người dân.
2. Mục tiêu cụ thể:
Tập trung khống chế, phát hiện sớm và xử lý nhanh các ổ dịch (nếu có)
không để lây lan; 100% các ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện”; Trên 80% đàn
gia cầm trở lên ở vùng nguy cơ cao được tiêm phòng; Kiểm soát tốt việc vận
chuyển, kinh doanh, giết mổ tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm. Cơ bản
khống chế được bệnh cúm gia cầm trong giai đoạn này, cùng với cả nước
chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trên địa bàn thị xã.
II. NỘI DUNG
2.1. Phân vùng
- Vùng nguy cơ cao gồm các khu vực: Xã Đắk R’Moan, xã Đắk Nia, xã
Quảng Thành, phường Nghĩa Phú, phường Nghĩa Đức, có số lượng gia cầm lớn,
các cơ sở sản xuất giống gia cầm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.
- Vùng nguy cơ thấp gồm các khu vực: Không được phép chăn nuôi, khu
chăn nuôi ít, khu vực xa khu dân cư và đường xá đi lại khó khăn.
2.2. Giám sát dịch bệnh
2.2.1. Giám sát bị động
- Mục tiêu: Tất cả các đàn mắc hoặc nghi mắc cúm gia cầm phải được
phát hiện và báo cáo. Rút ngắn thời gian từ khi dịch xuất hiện đến khi xử lý (lấy
mẫu, tiêu hủy.. .). Ổ dịch phát hiện được xử lý gọn, không để lây lan.
- Tổ chức giám sát phát hiện bệnh tới từng trại chăn nuôi, từng thôn, tổ
dân phố; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân. Yêu cầu chủ trang trại cam

kết báo cáo khi nghi ngờ dịch cúm xảy ra, nhằm phát hiện sớm, khống chế kịp
thời khi dịch còn ở diện hẹp.
- Tất cả đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ cúm gia cầm phải gửi
bệnh phẩm tới phòng thí nghiệm chẩn đoán để xét nghiệm vi rút cúm và chẩn
đoán phân biệt. Khi phát hiện chim hoang, các động vật hoang dã mẫn cảm với
bệnh cúm gia cầm bị chết không rõ nguyên nhân phải gửi bệnh phẩm xét nghiệm
vi rút cúm.
2.2.2. Giám sát chủ động
- Mục tiêu: Nhằm phát hiện sự lưu hành vi rút trong đàn gia cầm tại chợ,
theo dõi biến đổi vi rút.
+ Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị trong việc lấy mẫu giám sát (swab
hầu họng), mỗi chợ sẽ lấy mẫu 20 con để xét nghiệm (gộp 5 mẫu swab đơn/hộ
thành 01 mẫu xét nghiệm).
+ Chỉ tiêu xét nghiệm: phát hiện vi rút cúm gia cầm bằng phương pháp
xét nghiệm Real Time RT- PCR, phân lập vi rút.
+ Tần suất lấy mẫu: lấy mẫu 02 lần/năm ở cùng một chợ, liên tiếp trong 7 năm.
- Biện pháp xử lý khi mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút cúm: thông
báo kết quả dương tính với vi rút cúm cho chính quyền địa phương và Ban quản
lý chợ để cảnh báo nguy cơ nhiễm cúm gia cầm đối với những người kinh
doanh, giết mổ, tiêu thụ gia cầm. Tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử
trùng tại chợ. Tăng cường giám sát phát hiện gia cầm bệnh để xử lý.
2.3. Xử lý ổ dịch
- Mục tiêu: Tiêu hủy nhanh đàn nhiễm vi rút cúm, không để dịch lây lan.
Tất cả các đàn có gia cầm chết với biểu hiện triệu chứng bệnh tích điển
hình bệnh cúm gia cầm sau khi mổ khám lấy bệnh tích gửi xét nghiệm phải được
tiêu hủy ngay theo quy định. Toàn bộ gia cầm trong đàn còn khỏe mạnh và gia
cầm của những hộ xung quanh đã tiếp xúc với đàn mắc bệnh trong vòng 2 tuần
tính từ khi phát hiện bệnh phải được tiêu hủy triệt để. Đàn gia cầm được xét
nghiệm dương tính với vi rút cúm nhưng không có biểu hiện lâm sàng của bệnh
cũng phải được tiêu hủy.
- Các ổ dịch xảy ra đầu tiên phải tiến hành điều tra, lấy mẫu swab những
đàn gia cầm liền kề để xét nghiệm phát hiện tình trạng mang trùng.
- Cách ly ổ dịch, thống kê đàn để có kế hoạch tiêm phòng khẩn cấp; kiểm
soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, phương tiện ra vào ổ dịch.
- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại bị dịch, khu vực chăn nuôi gia cầm trong
vùng dịch. Tiêm vắc xin bao vây ổ dịch cho gia cầm trong phạm vi xã có dịch và
các xã, phường liền kề với xã, phường có dịch, nếu có từ hai xã, phường trở lên
trong thị xã thì tiêm phòng cả thị xã.
2.4. Tiêm vắc xin phòng bệnh
- Mục tiêu: Tạo miễn dịch khép kín (tiêm mỗi năm 2 lần và tiêm bổ sung)
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đối với đàn gia cầm ở vùng tiêm xác định.
- Đối tượng tiêm phòng:
+ Đối với vùng nguy cơ cao (Tại Mục 2.1): Tiêm phòng bắt buộc cho đàn
gia cầm; khuyến khích người chăn nuôi chủ động tiêm phòng cho gà, chim cút
nhỏ lẻ.
+ Đối với vùng nguy cơ thấp: Không tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia cầm
nhưng khuyến khích người chăn nuôi chủ động tiêm phòng theo quy trình nuôi.
+ Đối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại và cơ sở an
toàn, khuyến cáo xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, chủ gia cầm tự chi trả chi
phí tiêm phòng vắc xin, xét nghiệm. Yêu cầu các địa phương thuộc vùng nguy
cơ cao bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn.
2.5. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc giết mổ gia cầm tại các
điểm giết mổ tập trung; kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm tại các
nơi có nguy cơ cao: Chợ, lò ấp nở gia cầm theo quy định.
- Nâng cấp điều kiện vệ sinh thú y, An toàn thực phẩm các lò mổ gia cầm
hiện có, hình thành khu vực giết mổ tại chợ gia cầm sống để đảm bảo an toàn
dịch bệnh, an toàn VSTP, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ
sản phẩm gia cầm. Đảm bảo quầy bán sản phẩm gia cầm tại các chợ thực hiện
đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển gia cầm;
thực hiện vệ sinh tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm.
2.6. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh cúm gia cầm
- Mục tiêu: Khuyến khích trại chăn nuôi gia cầm áp dụng các biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học.
- Thống kê các trại chăn nuôi gà trên địa bàn.
- Tập huấn xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh cúm gia cầm.
- Xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng, cơ sở an
toàn dịch bệnh.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty có tiềm năng và mong muốn xây
dựng các chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn
dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
- Duy trì trạng thái an toàn bệnh cúm gia cầm đối với các cơ sở đã được
công nhận.
2.7. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
- Thường xuyên tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng,
nguy cơ lây truyền qua vận chuyển gia cầm qua biên giới, sử dụng giống 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; vận động người dân tự giác
báo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc
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bệnh cúm A/H5, A/H7 và A/H9, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và
lây lan…
- Tăng cường hình thức tuyên truyền trên truyền hình, phát thanh, tổ chức
các buổi tọa đàm hoặc viết thông điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ gấp, pano phân
phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở tổ, thôn, xã).
III. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
3.1. Cơ chế tài chính
3.1.1. Kinh phí Trung ương
- Điều tra ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu khi được Cục thú y chỉ định.
- Giám sát chủ động xác định lưu hành vi rút cúm, giải trình tự gen, xây
dựng bản đồ dịch tễ học phân tử.
- Vắc xin dự phòng tiêm phòng bao vây khi tỉnh công bố dịch.
- Kinh phí giám sát hiệu lực vắc xin.
- Kinh phí tuyên truyền, in các ấn phẩm tuyên truyền cấp Trung ương.
- Chi phí cho các hoạt động hợp tác Quốc tế về phòng chống cúm gia cầm.
3.1.2. Kinh phí cấp tỉnh, huyện, xã
- Kinh phí tuyên truyền, in pano, áp phích, tờ rơi cấp tỉnh, huyện, xã.
- Giám sát bị động (bao gồm việc điều tra ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm).
- Kinh phí xét nghiệm chẩn đoán bệnh.
- Hỗ trợ chủ vật nuôi có gia cầm tiêu hủy theo Quy định của Thủ tướng
Chính phủ.
- Chi phí các hoạt động chống dịch: Hỗ trợ cho công chức, viên chức,
nhân viên thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; mua dụng
cụ, bảo hộ cá nhân, công tiêu hủy gia cầm, khử trùng tiêu độc, hỗ trợ công tác
phí cho lực lượng tại chốt kiểm dịch tạm thời, vật tư xây dựng chốt kiểm dịch
tạm thời.
- Mua vắc xin cúm gia cầm tiêm phòng ở vùng nguy cơ cao và kinh phí
ngân sách dự phòng mua vắc xin tiêm phòng bao vây ổ dịch.
3.1.3. Kinh phí do người chăn nuôi chi trả
- Kinh phí vắc xin tiêm phòng ngoài đối tượng thuộc vùng tiêm phòng
bao vây ổ dịch.
- Công tiêm phòng cho gia cầm.
3.1.4. Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm:
Thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính
phủ quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày
05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày
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05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ khi có dịch bệnh xảy ra; Thông tư số
80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
3.2. Dự toán kinh phí cho 1 năm (ước tính): 485 triệu, trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 75 triệu
- Ngân sách tỉnh: 227,5 triệu
- Ngân sách huyện, xã: 182,5 triệu
(Kèm theo phụ lục)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. UBND các xã, phường:
- Củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã và phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm theo
Kế hoạch của UBND tỉnh và thị xã; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ Thuật
nông nghiệp thị xã triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm theo các
văn bản chỉ đạo và theo quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Tài nguyên
và Môi trường bố trí nơi tiêu hủy gia cầm mắc bệnh khi có dịch bệnh xảy ra,
không để ô nhiễm môi trường.
4.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã:
Tham mưu cho UBND thị xã cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế
hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn
2019-2025.
4.3. Trung tâm Dịch vụ Kỹ Thuật nông nghiệp thị xã:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho
UBND thị xã xây dựng Kế hoạch Phòng, chống dịch Cúm gia cầm hàng năm
phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Tăng cường kiểm tra và chỉ đạo nhân viên thú y xã, phường phối hợp
UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp kỹ thuật
phòng, chống dịch.
Chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin, hóa chất để
triển khai tiêm phòng và thực hiện tiêu độc định kỳ cũng như ứng phó kịp thời
khi phát hiện có dịch Cúm gia cầm xảy ra. Đồng thời thống kê đàn gia cầm,
giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh và tham mưu cho UBND thị xã Gia Nghĩa
công bố dịch theo đúng quy định.
4.4. Phòng văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh thị xã:
Thường xuyên tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được mức độ
nguy hiểm của bệnh để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh cho
gia cầm và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật.
4.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
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Hướng dẫn các địa phương nơi xử lý tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, không
để gây ô nhiễm môi trường.
4.6. Phòng Kinh tế thị xã:
Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng
đạt yêu cầu; tham mưu cho UBND thị xã đôn đốc công tác phòng chống dịch
cúm gia cầm theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm gia cầm địa bàn thị xã Gia
Nghĩa giai đoạn 2019-2025, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông
nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (thay b/c);
- CT, PCT UBND TX;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Tài nguyên & MT;
- Phòng Văn hóa thông tin;
- Đài Truyền thanh;
- Trung tâm DVKTNN;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng
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Phụ lục. Dự toán kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm 2019-2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày / /2019
của UBND thị xã Gia Nghĩa)
ĐVT: Triệu đồng
Kinh phí cho 01 năm
Hoạt động

TT

Tổng
cộng

Trong đó
Trung
ương

Tỉnh

Thị xã

I

Ngân sách Trung ương: Dự phòng vắc xin
chống dịch khi tỉnh công bố dịch; giám sát chủ
động, bị động; giám sát hiệu lực vắc xin; tuyên
truyền cấp Trung ương ...

II

Ngân sách tỉnh, thị xã

1

Giám sát dịch bệnh (lấy mẫu, xét nghiệm, điều
tra)

7,5

2,5

5

2

Xử lý ổ dịch (tiêu hủy, tiêu độc, chốt chặn ...)

15

3,75

11,25

3

Dự phòng Vắc xin tiêm phòng gia cầm bao vây
ổ dịch

31,25

4

Hóa chất, công tiêu độc và vật tư phục vụ công
tác tiêu độc

50

50

5

Hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia cầm buộc phải
143,75
tiêu hủy

143,75

6

Vắc xin tiêm phòng thuộc vùng nguy cơ cao

125

7

Vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch

25

25

8

Tuyên truyền (tờ rơi, tin bài phát sóng...)

6,25

1,25

5

9

Tập huấn, hướng dẫn xây dựng cơ sở an toàn
dịch bệnh động vật tại trại chăn nuôi, kiểm tra,
hội nghị

6,25

1,25

5

III Kinh phí 01 năm
IV

Tổng kinh phí 7 năm (2019-2025)

75

75

31,25

125

485

75

227,5

182,5

3.395

525

1.592,5

1.277,5

7

8

