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 Thực hiện Công văn số 926/UBND-KT ngày 11/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia 

cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng.  

 Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/7/2021 có 01 ổ dịch Cúm gia cầm 

A/H5N6 xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi (thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện Tràng 

Định) làm chết và buộc tiêu hủy 269 con gia cầm (tổng trọng lượng 748 kg), đến 

nay chưa qua 21 ngày. 

 Bệnh Cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus cúm type 

A. Virus gây bệnh cho các loài gia cầm, chim hoang dã, động vật có vú trên khắp 

thế giới; là bệnh rất dễ lây lan, tái phát, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; gây chết 

gia cầm hàng loạt, bệnh có thể lây sang người. Để ngăn chặn kịp thời bệnh Cúm 

gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm (CGC) thể độc lực cao khác lây 

lan diện rộng. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn 

vị trực thuộc Ngành tập trung chỉ đạo và khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. UBND huyện Tràng Định: Là địa phương có gia cầm mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh do các chủng vi rút Cúm A/H5:  

 + Cần áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm không để dịch 

bệnh lây lan diện rộng theo quy định như: Khoanh vùng ổ dịch; xử lý tiêu hủy; Tổ 

chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, 

không để dịch bệnh lây lan diện rộng.  

 + Tổ chức tiêm vaccine CGC bao vây ổ dịch, bảo đảm đạt tỉ lệ trên 80% 

tổng đàn có nguy cơ theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.  

 + Thực hiện công bố dịch (theo quy định tại Điều 26 hoặc Điều 34 của Luật 

Thú y); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thành lập và tổ chức, 

hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dic̣h bêṇh đôṇg vâṭ các cấp (theo quy 

định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh động vật các cấp). 
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 + Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.Thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi 

bột, hóa chất, tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại 

mầm bệnh; tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm theo quy định. 

 2. UBND các huyện, thành phố  

 - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Đặc biệt là Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; kế hoạch 

số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025; công văn số 

926/UBND-KT ngày 11/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn... 

 - Chỉ đạo Trung tâm VHTT huyện: Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện 

pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; đặc biệt cần tuyên truyền vận động để 

người dân hiểu rõ được nguy cơ, tác hại của việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ 

gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của cộng đồng và thiệt hại đến kinh tế trong chăn nuôi; hướng dẫn người 

chăn nuôi gia cầm thực hiện tốt các biện pháp nuôi cách ly trước khi nhập đàn, áp 

dụng chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời thực hiện tốt “5 không" trong phòng 

chống dịch bệnh (Không thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm mắc bệnh, 

không giết mổ gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giấu dịch, không 

vứt xác gia cầm bừa bãi); khi thấy có dấu hiện bất thường trong đàn gia cầm nuôi, 

cần báo cáo ngay Chính quyền và cơ quan Thú y để có biện pháp xử lý kịp thời.  

 - Tăng cường giám sát dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm, bao vây nhanh, tiêu 

diệt gọn ổ dịch và khử trùng, tiêu độc môi trường là hết sức quan trọng nhằm 

khống chế, dập tắt dịch; hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra. 

- Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành theo quy định của 

pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật theo các văn bản hiện hành. 

 - Chỉ đạo các lực lượng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

để sớm phát hiện ổ dịch và xử lý kịp thời;thực hiện việc khử trùng, tiêu độc đặc 

biệt là những khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, khu vực buôn bán gia cầm 

sống hàng ngày sau mỗi phiên chợ; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm.  

 - Nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm 

gia cầm nhập lậu qua biên giới, kể cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia 

cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. 

 3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh  

 - Tham mưu thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong thực 
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hiện Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT, Kế hoạch số 109/KH-UBND và Công văn 

số 926/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; chuẩn bị đầy đủ nguồn 

lực, vật tư thiết bị, chủ động áp dụng các phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy 

ra. 

 - Tổ chức xây dựng, triển khai giám sát chủ động, lấy mẫu của gia cầm có 

dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh CGC tại các địa bàn có nguy cơ cao (địa 

phương giáp biên giới, các điểm, cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ, 

cơ sở tiêu hủy gia cầm...). Gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm 

xác định nguyên nhân gây bệnh để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm 

mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với virus CGC, chủng A/H5N1, A/H5N6 và 

A/H5N8. 

- Phân công phụ trách địa bàn cho cán bộ kỹ thuật của Chi cục để nắm tình 

hình và đồng thời phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai kỹ 

thuật phòng chống dịch tại nơi đang có dịch bệnh; áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

đồng bộ, kịp thời, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; tuyên 

truyền, vận động người chăn nuôi chỉ mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín, có 

nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch Thú y; hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; 

xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh... 

- Tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế 

thành phố; hướng dẫn các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện trong giám sát, tổ 

chức điều tra xác định nguyên nhân, lấy mẫu gửi cơ quan Thú y trung ương xét 

nghiệm; kịp thời cảnh báo, xử lý kịp thời, áp dụng các biện pháp chống dịch hiệu 

quả theo quy định; hạn chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm 

soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông ra, vào địa bàn; tiếp nhận, 

xử lý tiêu hủy gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y do các đơn vị chức năng bàn giao theo quy định. 

 - Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các cơ quan 

chức năng bố trí đủ lực lượng cán bộ trực 24/24 giờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ 

việc vận chuyển động vật, sản phẩm động lưu thông, ra vào địa bàn. Xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

- Thường xuyên báo cáo tình tình dịch bệnh và tiến độ phòng chống dịch về 

Sở Nông nghiệp và PTNT vào 16 giờ 00 hàng ngày (Trong trường hợp dịch bệnh 

phát sinh).  

4. Trung tâm Khuyến nông 

- Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người 

chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức và tính chất nguy hại của bệnh Cúm gia cầm; 

hướng dẫn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi nói 

chung và cúm gia cầm nói riêng.  

 - Chỉ đạo các lực lượng Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Thú y xã 

trong công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh, báo cáo ngay cho Chính quyền 
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cơ sở và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khi thấy có các biểu hiện bất 

thường trên đàn vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung 

tâm Khuyến nông, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá 

trình chỉ đạo và phát sinh bệnh dịch đề nghị thông tin báo cáo về Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lạng Sơn để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy Tràng Định (P/h CĐ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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Phụ lục I. 
HƯỚNG DẪN KỸ THUÂṬ TIÊU HỦY  

ĐÔṆG VÂṬ MẮC BÊṆH VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐÔṆG VÂṬ MẮC BÊṆH 

(Kèm theo Công văn số           /SNN-TSKTTH ngày      tháng 7 năm 2021  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Tiêu hủy 

1.1. Nguyên tắc tiêu hủy  

a) Phải làm chết đôṇg vâṭ bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có). 

b) Điạ điểm tiêu hủy: phải theo hướng dâñ của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, ưu tiên choṇ điạ điểm tiêu hủy tại khu vưc̣ chăn nuôi có đôṇg vâṭ mắc bêṇh 

hoăc̣ địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.  

1.2. Biêṇ pháp tiêu hủy 

a) Biêṇ pháp chôn lấp; 

b) Biêṇ pháp đốt: Đốt bằng lò chuyên duṇg hoăc̣ đốt thủ công bằng cách đào 

hố, cho bao chứa xác đôṇg vâṭ, sản phẩm động vật vào hố và đốt bằng củi, than, 

rơm, ra,̣ xăng, dầu,..; sau đó lấp đất và nện chặt.  

1.3. Vâṇ chuyển xác đôṇg vâṭ, sản phẩm động vật đến điạ điểm tiêu hủy:  

a) Trường hơp̣ điạ điểm tiêu hủy ở ngoài khu vưc̣ có ổ dic̣h, xác đôṇg vâṭ, 

sản phẩm động vật phải đươc̣ cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao 

chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hơp̣ đôṇg vâṭ 

lớn không vừa bao chứa phải sử duṇg tấm nilon hoăc̣ vâṭ liêụ chống thấm khác để 

lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiêṇ vâṇ chuyển; 

b) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín 

để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi; 

c) Phương tiêṇ vâṇ chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dâñ của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống điạ điểm tiêu hủy hoăc̣ 

dời khỏi khu vưc̣ tiêu hủy. 

1.4. Quy cách hố chôn 

a) Điạ điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi đôṇg 

vâṭ tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là 

vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ). 

b) Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lươṇg đôṇg vâṭ, sản 

phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn đôṇg vâṭ thì hố 

chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m  x  rộng 1,5 - 2m  x  dài 1,5 - 2m.   

1.5. Các bước chôn lấp 

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lê ̣khoảng 01 kg vôi 

/m2, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề măṭ, 
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lấp đất và nêṇ chăṭ; yêu cầu khoảng cách từ bề măṭ bao chứa đến măṭ đất tối thiểu 

là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn măṭ 

đất để tránh nước chảy vào bên trong gây suṭ, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực 

chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. 

1.6. Quản lý hố chôn 

a) Hố chôn xác đôṇg vâṭ phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra điṇh kỳ 

và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn; 

c) Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu 

giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

1.7. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân khác thưc̣ hiêṇ tiêu hủy, cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y điạ phương tổ chức giám sát viêc̣ thưc̣ hiêṇ, bảo đảm 

tuân thủ ky ̃thuâṭ theo các quy điṇh taị Phu ̣luc̣ này. 
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